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Pozměňovací návrh 183
Richard Seeber

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

24. Ačkoli se přísun dusíku a fosforu do 
životního prostředí EU za posledních 
dvacet let výrazně snížil, nadměrné 
uvolňování živin nadále ovlivňuje kvalitu 
ovzduší a vody a má negativní dopad na 
ekosystémy, čímž vytváří značné problémy 
pro lidské zdraví. Aby bylo uvolňování 
živin omezeno ještě více, je třeba zabývat 
se především uvolňováním amoniaku 
způsobeným neefektivním nakládáním 
s hnojivy a neodpovídajícím čištěním 
odpadních vod. Zároveň je zapotřebí 
dalšího úsilí k řízení koloběhu živin 
nákladově efektivnějším způsobem a na 
základě účinnějšího využívání zdrojů a k 
účinnějšímu využívání hnojiv. K vyřešení 
těchto problémů je nutno zlepšit provádění 
právních předpisů EU v oblasti životního 
prostředí, v případě potřeby zpřísnit normy 
a na problematiku koloběhu živin 
uplatňovat ucelenější přístup, propojující a 
integrující stávající politiky EU, jež hrají 
roli při řešení problémů spojených s 
nadměrným uvolňováním živin a 
eutrofizací.

24. Ačkoli se přísun dusíku a fosforu do 
životního prostředí EU za posledních 
dvacet let výrazně snížil, nadměrné 
uvolňování živin nadále ovlivňuje kvalitu 
ovzduší a vody a má negativní dopad na 
ekosystémy, čímž vytváří značné problémy 
pro lidské zdraví. Aby bylo uvolňování 
živin omezeno ještě více, je třeba zabývat 
se především uvolňováním amoniaku 
způsobeným neefektivním nakládáním 
s hnojivy a neodpovídajícím čištěním 
odpadních vod. Zároveň je zapotřebí 
dalšího úsilí k řízení koloběhu živin 
nákladově efektivnějším způsobem a na 
základě účinnějšího využívání zdrojů a k 
účinnějšímu využívání hnojiv. K vyřešení 
těchto problémů je nutno zlepšit provádění 
právních předpisů EU v oblasti životního 
prostředí, v případě potřeby zpřísnit normy 
a na problematiku koloběhu živin 
uplatňovat ucelenější přístup, propojující a 
integrující stávající politiky EU, jež hrají 
roli při řešení problémů spojených s 
nadměrným uvolňováním živin a 
eutrofizací. Je také důležité zvyšovat 
povědomí lidí o životním prostředí v této 
oblasti. To by se mělo také projevit ve 
sníženém používání umělých hnojiv a 
pesticidů v soukromých zahradách a na 
zelených plochách. 

Or. de

Pozměňovací návrh 184
Dan Jørgensen
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Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 24 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

24a. Pro některé z cílů programu by byl 
přínosný méně intenzivní přístup 
k živočišné výrobě, neboť by to vedlo 
k nižším emisím dusíku a fosforu, snížilo 
by to ohrožení biologické rozmanitosti 
a zlepšilo kvalitu půdy, vzduchu a vody. 

Or. en

Pozměňovací návrh 185
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

25. Fragmentaci půdy pomohou překonat 
opatření přijatá v rámci strategie v oblasti 
biologické rozmanitosti s cílem obnovit 
15 % poškozených ekosystémů v EU a 
rozšířit používání zelené infrastruktury. 
Tato opatření dále zvětší přírodní 
bohatství, zvýší odolnost ekosystémů a 
mohou nabídnout nákladově efektivní 
možnosti zmírnění změny klimatu a 
přizpůsobení se této změně a řízení rizik v 
případě katastrof. Členské státy budou 
mezitím svým úsilím o zmapování a 
posouzení ekosystémů a jejich služeb a 
iniciativou „nulová čistá ztráta“ 
plánovanou na rok 2015 nadále přispívat 
k udržování přírodního bohatství v různém 
rozsahu. Začlenění ekonomické hodnoty 
ekosystémových služeb do účetních 
systémů a systémů podávání zpráv na 
úrovni EU a jednotlivých členských států 
do roku 2020 bude mít za následek lepší 
správu přírodního bohatství EU.

25. Fragmentaci půdy pomohou překonat 
opatření přijatá v rámci strategie v oblasti 
biologické rozmanitosti s cílem do roku 
2020 obnovit 15 % poškozených 
ekosystémů v EU; toto se však považuje za 
minimum a je žádoucí, aby EU stanovila 
podstatně vyšší cíl obnovy, který odrazí její 
vlastní ambicióznější hlavní cíl a její vizi 
pro rok 2050; a rozšířit používání zelené 
infrastruktury. Spolu s plným prováděním 
směrnic o stanovištích a o ptácích tato 
opatření dále přispějí k zavádění a 
zachování zdravých a odolných 
ekosystémů a ke zlepšení jejich služeb. 
Tato opatření dále zvětší přírodní 
bohatství, zvýší odolnost ekosystémů a 
mohou nabídnout nákladově efektivní 
možnosti zmírnění změny klimatu a 
přizpůsobení se této změně a řízení rizik v 
případě katastrof. Členské státy budou 
mezitím svým úsilím o zmapování a 
posouzení ekosystémů a jejich služeb a 
iniciativou „nulová čistá ztráta“ 
plánovanou na rok 2015 nadále přispívat 
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k udržování přírodního bohatství. 
Začlenění ekonomické hodnoty 
ekosystémových služeb do účetních 
systémů a systémů podávání zpráv na 
úrovni EU a jednotlivých členských států 
do roku 2020 bude mít za následek lepší 
správu přírodního bohatství EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 186
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

25. Fragmentaci půdy pomohou překonat 
opatření přijatá v rámci strategie v oblasti 
biologické rozmanitosti s cílem obnovit 
15 % poškozených ekosystémů v EU a 
rozšířit používání zelené infrastruktury. 
Tato opatření dále zvětší přírodní 
bohatství, zvýší odolnost ekosystémů a 
mohou nabídnout nákladově efektivní 
možnosti zmírnění změny klimatu a 
přizpůsobení se této změně a řízení rizik v 
případě katastrof. Členské státy budou 
mezitím svým úsilím o zmapování a 
posouzení ekosystémů a jejich služeb a 
iniciativou „nulová čistá ztráta“ 
plánovanou na rok 2015 nadále přispívat 
k udržování přírodního bohatství v různém 
rozsahu. Začlenění ekonomické hodnoty 
ekosystémových služeb do účetních 
systémů a systémů podávání zpráv na 
úrovni EU a jednotlivých členských států 
do roku 2020 bude mít za následek lepší 
správu přírodního bohatství EU.

25. Fragmentaci půdy pomohou překonat 
opatření přijatá v rámci strategie v oblasti 
biologické rozmanitosti s cílem obnovit 
15 % poškozených ekosystémů v EU a 
rozšířit používání zelené infrastruktury.
V opatřeních by však měly být zohledněny 
vlastnosti a vybavení členských států. Tato 
opatření dále zvětší přírodní bohatství, 
zvýší odolnost ekosystémů a mohou 
nabídnout nákladově efektivní možnosti 
zmírnění změny klimatu a přizpůsobení se 
této změně a řízení rizik v případě 
katastrof. Členské státy budou mezitím 
svým úsilím o zmapování a posouzení 
ekosystémů a jejich služeb a iniciativou 
„nulová čistá ztráta“ plánovanou na rok 
2015 nadále přispívat k udržování 
přírodního bohatství v různém rozsahu. 
Začlenění ekonomické hodnoty 
ekosystémových služeb do účetních 
systémů a systémů podávání zpráv na 
úrovni EU a jednotlivých členských států 
do roku 2020 bude mít za následek lepší 
správu přírodního bohatství EU.

Or. fi
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Pozměňovací návrh 187
Giancarlo Scottà

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 26 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

26. Za účelem ochrany, zachovávání a 
zvětšování přírodního bohatství EU 
program na období do roku 2020 zajistí, 
aby:

26. Za účelem ochrany, zachovávání a 
zvětšování přírodního bohatství EU by měl 
program na období do roku 2020 zajistit, 
aby:

Or. it

Pozměňovací návrh 188
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 26 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

26. Za účelem ochrany, zachovávání a 
zvětšování přírodního bohatství EU 
program na období do roku 2020 zajistí, 
aby:

26. Za účelem ochrany, zachovávání a 
zvyšování udržitelného využívání 
přírodního bohatství EU program na 
období do roku 2020 zajistí, aby:

Or. en

Pozměňovací návrh 189
Anna Rosbach

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 26 – pododstavec 1 - písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) byl zastaven úbytek biologické 
rozmanitosti a zhoršování ekosystémových 
služeb a aby ekosystémy a jejich služby 
byly udržovány a zlepšovány;

a) byl zastaven úbytek biologické 
rozmanitosti a zhoršování ekosystémových 
služeb a aby ekosystémy a jejich služby, 
včetně populací ryb, byly nejen 
udržovány, ale také zlepšovány;
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Or. en

Pozměňovací návrh 190
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 26 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) byl zastaven úbytek biologické 
rozmanitosti a zhoršování ekosystémových 
služeb a aby ekosystémy a jejich služby 
byly udržovány a zlepšovány;

a) byl zastaven úbytek biologické 
rozmanitosti a zhoršování ekosystémových 
služeb a aby ekosystémy a jejich služby 
byly udržovány, obnovovány a zlepšovány, 
zejména pomocí plného provádění a 
účinného zachování sítě Natura 2000 za 
podpory rámců prioritních opatření a 
uplatňování „zásady nulové čisté ztráty“.

Or. en

Pozměňovací návrh 191
Anna Rosbach

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 26 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) byly významně zmírněny dopady tlaků 
na sladké, brakické a pobřežní vody 
s cílem dosáhnout dobrého stavu podle 
rámcové směrnice o vodě nebo tento stav 
udržet či zlepšit;

b) byly významně zmírněny dopady tlaků 
na sladké, brakické a pobřežní vody 
s cílem dosáhnout dobrého stavu podle 
rámcové směrnice o vodě nebo tento stav 
udržet a pokud možno zlepšit;

Or. en

Pozměňovací návrh 192
Richard Seeber, Peter Liese

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 26 – pododstavec 1 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) byly významně zmírněny dopady tlaků 
na sladké, brakické a pobřežní vody 
s cílem dosáhnout dobrého stavu podle 
rámcové směrnice o vodě nebo tento stav 
udržet či zlepšit;

b) byly významně zmírněny dopady tlaků 
na sladké, brakické a pobřežní vody, mimo 
jiné pomocí průřezových opatření, s cílem 
dosáhnout dobrého stavu podle rámcové 
směrnice o vodě nebo tento stav udržet či 
zlepšit;

Or. de

Pozměňovací návrh 193
Anna Rosbach

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 26 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) byly zmírněny dopady tlaků na mořské 
vody s cílem dosáhnout dobrého stavu 
prostředí podle rámcové směrnice o 
strategii pro mořské prostředí nebo tento 
stav udržet;

c) byly zmírněny dopady tlaků na mořské 
vody s cílem dosáhnout dobrého stavu 
prostředí podle rámcové směrnice o 
strategii pro mořské prostředí nebo tento 
stav udržet; to také pomůže chránit 
biologickou rozmanitost mořského 
prostředí. 

Or. en

Pozměňovací návrh 194
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 26 – pododstavec 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) byly dále zmírněny dopady znečištění 
ovzduší na ekosystémy a biologickou 
rozmanitost;

d) byly významně zmírněny dopady 
znečištění ovzduší na ekosystémy a 
biologickou rozmanitost s cílem dosáhnout 
dlouhodobého cíle nepřekračovat kritické 
zatížení a úrovně.
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Or. en

Pozměňovací návrh 195
Christa Klaß, Britta Reimers

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 26 – pododstavec 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) byla půda v EU obhospodařována 
udržitelným způsobem, zemina byla 
přiměřeně chráněna a aby bylo výrazně 
pokročeno se sanací kontaminovaných 
lokalit;

e) byla půda v EU obhospodařována 
udržitelným způsobem, zemina 
v členských státech byla přiměřeně 
chráněna a aby bylo výrazně pokročeno se 
sanací kontaminovaných lokalit 
prováděnou členskými státy;

Or. de

Pozměňovací návrh 196
Anna Rosbach

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 26 – pododstavec 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) byla půda v EU obhospodařována 
udržitelným způsobem, zemina byla 
přiměřeně chráněna a aby bylo výrazně 
pokročeno se sanací kontaminovaných 
lokalit;

e) byla půda v EU obhospodařována 
udržitelným způsobem, zemina byla 
přiměřeně chráněna, byla zvyšována 
úrodnost zemědělské půdy a aby bylo 
výrazně pokročeno se sanací 
kontaminovaných lokalit;

Or. en

Pozměňovací návrh 197
Margrete Auken, Jo Leinen

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 26 – pododstavec 1 – písm. e



PE508.027v01-00 10/66 AM\931425CS.doc

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) byla půda v EU obhospodařována 
udržitelným způsobem, zemina byla 
přiměřeně chráněna a aby bylo výrazně 
pokročeno se sanací kontaminovaných 
lokalit;

e) byla půda v EU v rámci závazného 
právního rámce obhospodařována 
udržitelným způsobem, zemina byla 
přiměřeně chráněna a aby bylo výrazně 
pokročeno se sanací kontaminovaných 
lokalit;

Or. en

Pozměňovací návrh 198
Marit Paulsen, Riikka Manner

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 26 – pododstavec 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) byly chráněny lesy a služby, které 
poskytují, a zvýšena jejich odolnost vůči 
změně klimatu a požárům.

g) byly chráněny a udržitelným způsobem 
obhospodařovány lesy a množství služeb, 
které poskytují, a aby byla zvýšena jejich 
odolnost vůči změně klimatu a požárům,
vzhledem k tomu, že lesy jsou významným 
obnovitelným zdrojem surovin.

Or. en

Pozměňovací návrh 199
Eija-Riitta Korhola

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 26 – pododstavec 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) byly chráněny lesy a služby, které 
poskytují, a zvýšena jejich odolnost vůči
změně klimatu a požárům.

g) byly udržitelně obhospodařovány lesy 
s cílem chránit služby, které poskytují, a 
zvýšit jejich odolnost vůči změně klimatu,
požárům, bouřkám a napadením škůdci.

Or. en
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Odůvodnění

Namísto pouhého zaměření na ochranu lesů by měl program zdůraznit úlohu udržitelného 
obhospodařování lesů.

Pozměňovací návrh 200
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 26 – pododstavec 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) v plném rozsahu provést strategii EU v 
oblasti biologické rozmanitosti;

a) v plném rozsahu bezodkladně provést 
strategii EU v oblasti biologické 
rozmanitosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 201
Dan Jørgensen

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 26 – pododstavec 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) v plném rozsahu provést strategii EU v 
oblasti biologické rozmanitosti;

a) v plném rozsahu provést strategii EU v 
oblasti biologické rozmanitosti a posílit 
právní předpisy EU pro zachování 
suchozemských a mořských stanovišť 
a druhů.

Or. en

Pozměňovací návrh 202
Richard Seeber, Peter Liese

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 26 – pododstavec 2 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) v plném rozsahu provést plán na 
ochranu vodních zdrojů Evropy;

b) v plném rozsahu, mimo jiné pomocí 
průřezových opatření, provést rámcovou 
směrnici o vodě a plán na ochranu vodních 
zdrojů Evropy;

Or. de

Pozměňovací návrh 203
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 26 – pododstavec 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) v plném rozsahu provést plán na 
ochranu vodních zdrojů Evropy;

b) v plném rozsahu provést plán na 
ochranu vodních zdrojů Evropy při 
zohlednění rozdílů mezi členskými státy 
a jejich konkrétních rysů.

Or. fi

Pozměňovací návrh 204
Anna Rosbach

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 26 – pododstavec 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) více usilovat mimo jiné o to, aby 
nejpozději do roku 2020 bylo dosaženo 
zdravých populací ryb, počínaje tím, že od 
roku 2015 bude ve všech druzích rybolovu 
probíhat odlov na úrovni nebo pod úrovní 
maximálního udržitelného výnosu, a aby 
byl stanoven celounijní kvantitativní cíl v 
oblasti snižování množství odpadků v 
moři;

c) více usilovat mimo jiné o to, aby 
nejpozději do roku 2020 bylo dosaženo 
zdravých populací ryb, počínaje tím, že od 
roku 2015 bude ve všech druzích rybolovu 
probíhat odlov na úrovni nebo pod úrovní 
maximálního udržitelného výnosu, aby byl 
stanoven celounijní kvantitativní cíl v 
oblasti snižování množství odpadků v moři 
a aktivně podporovány soukromé a 
veřejné iniciativy s cílem předcházet 
výskytu odpadků v moři a bojovat proti 
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němu, včetně iniciativ v kategorii „lov 
odpadků“, ale nejen jich;

Or. en

Pozměňovací návrh 205
Matthias Groote

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 26 – pododstavec 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) více usilovat mimo jiné o to, aby 
nejpozději do roku 2020 bylo dosaženo 
zdravých populací ryb, počínaje tím, že od 
roku 2015 bude ve všech druzích rybolovu 
probíhat odlov na úrovni nebo pod úrovní 
maximálního udržitelného výnosu, a aby 
byl stanoven celounijní kvantitativní cíl v 
oblasti snižování množství odpadků v 
moři;

c) více usilovat mimo jiné o to, aby 
nejpozději do roku 2020 bylo dosaženo 
zdravých populací ryb, počínaje tím, že od 
roku 2015 bude ve všech druzích rybolovu 
probíhat odlov na úrovni nebo pod úrovní 
maximálního udržitelného výnosu, a aby 
byl stanoven celounijní kvantitativní cíl v 
oblasti snižování množství odpadků v 
moři; a dále zřídit integrovanou 
konzistentní pobřežní správu s cílem 
zajistit dlouhodobou vyváženost mezi 
ochranou životního prostředí a 
udržitelným využíváním mořských a 
pobřežních oblastí;

Or. de

Pozměňovací návrh 206
Giancarlo Scottà

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 26 – pododstavec 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) zvýšit úsilí o dosažení plného souladu s 
právními předpisy EU v oblasti kvality 
ovzduší a vymezit strategické cíle a 
opatření na období po roce 2020;

d) s přihlédnutím k různým geografickým 
a klimatickým podmínkám zvýšit úsilí o 
dosažení plného souladu s právními 
předpisy EU v oblasti kvality ovzduší a 
vymezit strategické cíle a opatření na 
období po roce 2020;
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Or. it

Pozměňovací návrh 207
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 26 – pododstavec 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) zvýšit úsilí o dosažení plného souladu s 
právními předpisy EU v oblasti kvality 
ovzduší a vymezit strategické cíle a 
opatření na období po roce 2020;

d) dosáhnout plného souladu s právními 
předpisy EU v oblasti kvality ovzduší a 
vymezit strategické cíle a opatření na 
období po roce 2020;

Or. en

Pozměňovací návrh 208
Andrés Perelló Rodríguez

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 26 – pododstavec 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) zvýšit úsilí o zmírnění eroze půdy a 
zvýšení obsahu organické hmoty v půdě, o 
sanaci kontaminovaných lokalit a o lepší 
začlenění aspektů využívání půdy do 
koordinovaného rozhodování všech 
příslušných úrovní správy za současného 
přijetí cílů zaměřených na půdu jako zdroj 
a zeminu a cílů zaměřených na územní 
plánování;

e) zvýšit úsilí o zmírnění eroze půdy a 
zvýšení obsahu organické hmoty v půdě, o 
sanaci kontaminovaných lokalit a o lepší 
začlenění aspektů využívání půdy do 
koordinovaného rozhodování všech 
příslušných úrovní správy za současného 
přijetí cílů a závazných právních předpisů 
zaměřených na půdu jako zdroj a zeminu a 
cílů zaměřených na územní plánování;

Or. es

Pozměňovací návrh 209
Christa Klaß, Britta Reimers

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 26 – pododstavec 2 – písm. e
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) zvýšit úsilí o zmírnění eroze půdy a 
zvýšení obsahu organické hmoty v půdě, o 
sanaci kontaminovaných lokalit a o lepší 
začlenění aspektů využívání půdy do 
koordinovaného rozhodování všech 
příslušných úrovní správy za současného 
přijetí cílů zaměřených na půdu jako zdroj 
a zeminu a cílů zaměřených na územní 
plánování;

e) zvýšit na vnitrostátní úrovni úsilí o 
zmírnění eroze půdy a zvýšení obsahu 
organické hmoty v půdě, o sanaci 
kontaminovaných lokalit a o lepší 
začlenění aspektů využívání půdy do 
koordinovaného rozhodování všech 
příslušných úrovní správy za současného 
přijetí cílů zaměřených na půdu jako zdroj 
a zeminu a cílů zaměřených na územní 
plánování;

zvýšit na vnitrostátní úrovni úsilí o 
omezení využívání půdy a o zachování 
zemědělské půdy k produkci krmiva, 
potravin a obnovitelných surovin.

Or. de

Pozměňovací návrh 210
Richard Seeber

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 26 – pododstavec 2 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) podniknout další kroky ke snížení emisí 
dusíku a fosforu, včetně emisí z městských 
a průmyslových odpadních vod a z 
používání hnojiv;

f) podniknout další kroky ke snížení emisí 
dusíku a fosforu, včetně emisí z městských 
a průmyslových odpadních vod a z 
používání hnojiv; zvýšit povědomí lidí o 
životním prostředí pomocí iniciativ za 
účelem snížení využívání umělých hnojiv 
a pesticidů, zejména v soukromých 
zahradách a na zelených plochách.

Or. de

Pozměňovací návrh 211
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 26 – pododstavec 2 – písm. f



PE508.027v01-00 16/66 AM\931425CS.doc

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) podniknout další kroky ke snížení emisí 
dusíku a fosforu, včetně emisí z městských 
a průmyslových odpadních vod a z 
používání hnojiv;

f) podniknout prostřednictvím lepší 
kontroly u zdroje další kroky ke snížení 
emisí dusíku a fosforu, včetně emisí 
z městských a průmyslových odpadních 
vod a z používání hnojiv pomocí lepší 
kontroly jejich využívání;

Or. en

Pozměňovací návrh 212
Elena Oana Antonescu

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 26 – pododstavec 2 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) podniknout další kroky ke snížení emisí 
dusíku a fosforu, včetně emisí z městských 
a průmyslových odpadních vod a z 
používání hnojiv;

f) podniknout prostřednictvím lepší 
kontroly u zdroje další kroky ke snížení 
emisí dusíku a fosforu, včetně emisí 
z městských a průmyslových odpadních 
vod a z používání hnojiv pomocí lepší 
kontroly jejich využívání;

Or. en

Pozměňovací návrh 213
Gaston Franco

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 26 – pododstavec 2 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) podniknout další kroky ke snížení emisí 
dusíku a fosforu, včetně emisí z městských 
a průmyslových odpadních vod a z 
používání hnojiv;

f) podniknout další kroky ke snížení emisí 
dusíku a fosforu, včetně emisí z městských 
a průmyslových odpadních vod a z 
používání hnojiv, a k využívání odpadního 
fosforu;

Or. fr
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Odůvodnění

Mělo by být podporováno využívání fosforu, který je klíčovou složkou v zemědělství vzhledem 
k tomu, že přírodních ložisek ubývá a v městském odpadu ho lze nalézt značné množství. 

Pozměňovací návrh 214
Dan Jørgensen

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 26 – pododstavec 2 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) podporovat přechod k udržitelným 
systémům živočišné výroby spojeným 
s půdou, a to pomocí lepšího začlenění 
cílů ochrany životního prostředí do 
zemědělské politiky; 

Or. en

Pozměňovací návrh 215
Marit Paulsen, Riikka Manner

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 26 – pododstavec 2 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) vytvořit a provést novou strategii EU v 
oblasti lesnictví, zabývající se mnohými 
požadavky kladenými na lesy a přínosem 
lesů a přispívající ke strategičtějšímu 
přístupu k ochraně a zlepšování kvality 
lesů.

g) vytvořit a provést novou strategii EU v 
oblasti lesnictví, zabývající se mnohými 
požadavky kladenými na lesy a přínosem 
lesů a přispívající ke strategičtějšímu 
přístupu k ochraně a zlepšování kvality 
lesů a zároveň respektovat různé 
regionální podmínky pro udržitelné 
lesnictví.

Or. en

Pozměňovací návrh 216
Andrés Perelló Rodríguez
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Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 26 – pododstavec 2 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) vytvořit a provést novou strategii EU v 
oblasti lesnictví, zabývající se mnohými 
požadavky kladenými na lesy a přínosem 
lesů a přispívající ke strategičtějšímu 
přístupu k ochraně a zlepšování kvality 
lesů.

g) vytvořit a provést novou společnou 
politiku EU v oblasti lesnictví a také 
novou strategii EU v oblasti lesnictví, 
zabývající se mnohými požadavky 
kladenými na lesy a přínosem lesů a 
přispívající ke strategičtějšímu přístupu k 
ochraně a zlepšování kvality lesů.

Or. es

Pozměňovací návrh 217
Andrés Perelló Rodríguez

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 26 – pododstavec 2 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) vytvořit a provést novou strategii EU v 
oblasti lesnictví, zabývající se mnohými 
požadavky kladenými na lesy a přínosem 
lesů a přispívající ke strategičtějšímu 
přístupu k ochraně a zlepšování kvality 
lesů.

g) vytvořit a provést novou strategii EU v 
oblasti lesnictví, zabývající se mnohými 
požadavky kladenými na lesy a přínosem 
lesů a přispívající ke strategičtějšímu 
přístupu k ochraně a zlepšování kvality 
lesů, a vyčlenit finanční a lidské zdroje 
nezbytné pro boj proti lesním požárům.

Or. es

Pozměňovací návrh 218
Giancarlo Scottà

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – prioritní cíl 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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Prioritní cíl č. 2: Přeměnit EU v zelené a 
konkurenceschopné nízkouhlíkové 
hospodářství účinně využívající zdroje

Prioritní cíl č. 2: Zajistit 
konkurenceschopnost cyklické 
nízkouhlíkové ekonomiky, která účinně 
využívá zdroje a respektuje životní 
prostředí a ekosystémy 

Or. it

(Viz pozměňovací návrh k čl. 2 odst. 1 písm. b).)

Pozměňovací návrh 219
Jean-Pierre Audy

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – prioritní cíl 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Prioritní cíl č. 2: Přeměnit EU v zelené a
konkurenceschopné nízkouhlíkové 
hospodářství účinně využívající zdroje

Prioritní cíl č. 2: Přeměnit Unii v 
konkurenceschopné nízkouhlíkové 
hospodářství účinně využívající zdroje a 
šetrné k životnímu prostředí

Or. fr

Pozměňovací návrh 220
Giancarlo Scottà

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

27. Cílem stěžejní iniciativy „Evropa 
účinněji využívající zdroje“ v rámci 
strategie Evropa 2020 je podpořit přechod 
na hospodářství, které účinně využívá 
všechny zdroje, zcela odděluje 
hospodářský růst od využívání zdrojů a 
spotřeby energie a jejich dopadů na životní 
prostředí, snižuje emise skleníkových 
plynů, zvyšuje konkurenceschopnost 
prostřednictvím účinnosti a inovací a 
podporuje větší energetickou bezpečnost. 

27. Cílem stěžejní iniciativy „Evropa 
účinněji využívající zdroje“ v rámci 
strategie Evropa 2020 je učinit 
konkurenceschopným hospodářství, které 
účinně využívá všechny zdroje, co možná 
nejvíce odděluje hospodářský růst od 
využívání zdrojů a spotřeby energie a 
jejich dopadů na životní prostředí, snižuje 
emise skleníkových plynů, směřuje k 
inovacím a podporuje větší energetickou 
bezpečnost. Stavebními kameny této 
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Stavebními kameny této iniciativy jsou 
plán pro Evropu účinněji využívající zdroje 
a plán přechodu na konkurenceschopné 
nízkouhlíkové hospodářství44, jež stanoví 
rámec pro budoucí činnosti zaměřené na 
dosažení těchto cílů.

iniciativy jsou plán pro Evropu účinněji 
využívající zdroje a plán přechodu na 
konkurenceschopné nízkouhlíkové 
hospodářství, neboť některé z různých 
možných scénářů pojímají jako referenční 
hodnoty pro budoucí činnosti zaměřené na 
dosažení těchto cílů.

Or. it

Pozměňovací návrh 221
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

27. Cílem stěžejní iniciativy „Evropa 
účinněji využívající zdroje“ v rámci 
strategie Evropa 2020 je podpořit přechod 
na hospodářství, které účinně využívá 
všechny zdroje, zcela odděluje 
hospodářský růst od využívání zdrojů a 
spotřeby energie a jejich dopadů na životní 
prostředí, snižuje emise skleníkových 
plynů, zvyšuje konkurenceschopnost 
prostřednictvím účinnosti a inovací a 
podporuje větší energetickou bezpečnost. 
Stavebními kameny této iniciativy jsou 
plán pro Evropu účinněji využívající zdroje 
a plán přechodu na konkurenceschopné 
nízkouhlíkové hospodářství, jež stanoví 
rámec pro budoucí činnosti zaměřené na 
dosažení těchto cílů.

27. Cílem stěžejní iniciativy „Evropa 
účinněji využívající zdroje“ v rámci 
strategie Evropa 2020 je podpořit přechod 
na hospodářství, které účinně využívá 
všechny zdroje, zcela odděluje 
hospodářský růst od využívání zdrojů a 
spotřeby energie a jejich dopadů na životní 
prostředí, snižuje emise skleníkových 
plynů, zvyšuje konkurenceschopnost 
prostřednictvím účinnosti a inovací a 
podporuje větší energetickou bezpečnost. 
Hlavními východisky jsou plán pro Evropu 
účinněji využívající zdroje a návrh Komise 
týkající se plánu přechodu na 
konkurenceschopné nízkouhlíkové 
hospodářství, energetický plán do roku 
2050 a bílá kniha o dopravě, jež stanoví 
rámec pro budoucí činnosti zaměřené na 
dosažení těchto cílů v rámci nové globální 
dohody o klimatu, jež by měla být 
uzavřena v roce 2015.

Or. en

Pozměňovací návrh 222
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič
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Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

27. Cílem stěžejní iniciativy „Evropa 
účinněji využívající zdroje“ v rámci 
strategie Evropa 2020 je podpořit přechod 
na hospodářství, které účinně využívá 
všechny zdroje, zcela odděluje 
hospodářský růst od využívání zdrojů a 
spotřeby energie a jejich dopadů na životní 
prostředí, snižuje emise skleníkových 
plynů, zvyšuje konkurenceschopnost 
prostřednictvím účinnosti a inovací a 
podporuje větší energetickou bezpečnost. 
Stavebními kameny této iniciativy jsou 
plán pro Evropu účinněji využívající zdroje 
a plán přechodu na konkurenceschopné 
nízkouhlíkové hospodářství, jež stanoví 
rámec pro budoucí činnosti zaměřené na 
dosažení těchto cílů.

27. Cílem stěžejní iniciativy „Evropa 
účinněji využívající zdroje“ v rámci 
strategie Evropa 2020 je podpořit přechod 
na hospodářství, které účinně využívá 
všechny zdroje, zcela odděluje 
hospodářský růst od využívání zdrojů a 
spotřeby energie a jejich dopadů na životní 
prostředí, snižuje emise skleníkových 
plynů, zvyšuje konkurenceschopnost 
prostřednictvím účinnosti a inovací a 
podporuje větší energetickou bezpečnost. 
Stavebními kameny této iniciativy jsou 
plán pro Evropu účinněji využívající 
zdroje, plán přechodu na 
konkurenceschopné nízkouhlíkové 
hospodářství a výměna osvědčených 
postupů mezi členskými státy, jež stanoví 
rámec pro budoucí činnosti zaměřené na 
dosažení těchto cílů.

Or. en

Pozměňovací návrh 223
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

27. Cílem stěžejní iniciativy „Evropa 
účinněji využívající zdroje“ v rámci 
strategie Evropa 2020 je podpořit přechod 
na hospodářství, které účinně využívá 
všechny zdroje, zcela odděluje 
hospodářský růst od využívání zdrojů a 
spotřeby energie a jejich dopadů na životní 
prostředí, snižuje emise skleníkových 
plynů, zvyšuje konkurenceschopnost 
prostřednictvím účinnosti a inovací a 

27. Cílem stěžejní iniciativy „Evropa 
účinněji využívající zdroje“ v rámci 
strategie Evropa 2020 je podpořit přechod 
na hospodářství, které účinně využívá 
všechny zdroje, snižuje celkové dobývání a 
využívání zdrojů, zcela odděluje 
hospodářský růst od využívání zdrojů a 
spotřeby energie a jejich dopadů na životní 
prostředí, snižuje emise skleníkových 
plynů, zvyšuje konkurenceschopnost 
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podporuje větší energetickou bezpečnost. 
Stavebními kameny této iniciativy jsou 
plán pro Evropu účinněji využívající zdroje 
a plán přechodu na konkurenceschopné 
nízkouhlíkové hospodářství, jež stanoví 
rámec pro budoucí činnosti zaměřené na 
dosažení těchto cílů.

prostřednictvím účinnosti a inovací a 
podporuje větší energetickou a zdrojovou 
bezpečnost. Stavebními kameny této 
iniciativy jsou plán pro Evropu účinněji 
využívající zdroje a plán přechodu na 
konkurenceschopné nízkouhlíkové 
hospodářství, jež stanoví rámec pro 
budoucí činnosti zaměřené na dosažení 
těchto cílů.

Or. en

Pozměňovací návrh 224
Riikka Manner

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 27 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

27a. Pro inteligentní a zelený růst 
v Evropě je klíčové biohospodářství. 
Biohospodářství má zvláště výrazný vliv 
na regionální hospodářství v rámci 
Evropské unie a také na podporu 
hospodářského růstu a tvorbu pracovních 
míst. Biohospodářství vyžaduje investice 
do dodavatelských řetězců surovin s cílem 
zajistit dostupnost surovin.

Or. fi

Pozměňovací návrh 225
Giancarlo Scottà

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

28. Inovace za účelem účinnějšího 
využívání zdrojů je nutná v celém 
hospodářství ke zvýšení 
konkurenceschopnosti v souvislosti s 
rostoucími cenami, nedostatkem a 
omezenou nabídkou zdrojů. Hlavní hnací 

28. Inovace za účelem účinnějšího 
využívání zdrojů je nutná v celém 
hospodářství ke zvýšení 
konkurenceschopnosti v souvislosti s 
rostoucími cenami, nedostatkem a 
omezenou nabídkou zdrojů. Hlavní hnací 
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silou inovací, včetně inovací ekologických, 
je podnikatelská sféra. Nicméně trhy 
nefungují samy od sebe. K zajištění 
správných rámcových podmínek pro 
ekologické inovace jsou zcela nezbytná
vládní opatření na úrovni Unie i členských 
států, neboť podněcují vývoj udržitelných 
obchodních nebo technických řešení 
environmentálních problémů.

silou inovací, včetně inovací ekologických, 
je podnikatelská sféra. Vládní opatření na 
úrovni Unie i členských států by se proto 
měla omezit na zajištění obecného rámce 
pro ekologické inovace s cílem zabránit 
zkreslení přirozeného vývoje volného trhu 
směrem k vývoji udržitelných obchodních 
nebo technických řešení environmentálních 
problémů.

Or. it

Pozměňovací návrh 226
Margrete Auken, Jo Leinen

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

28. Inovace za účelem účinnějšího 
využívání zdrojů je nutná v celém 
hospodářství ke zvýšení 
konkurenceschopnosti v souvislosti s 
rostoucími cenami, nedostatkem a 
omezenou nabídkou zdrojů. Hlavní hnací 
silou inovací, včetně inovací ekologických, 
je podnikatelská sféra. Nicméně trhy 
nefungují samy od sebe. K zajištění 
správných rámcových podmínek pro 
ekologické inovace jsou zcela nezbytná 
vládní opatření na úrovni Unie i členských 
států, neboť podněcují vývoj udržitelných 
obchodních nebo technických řešení 
environmentálních problémů.

28. Inovace za účelem účinnějšího 
využívání a snížení celkového využívání 
zdrojů je nutná v celém hospodářství ke 
zvýšení konkurenceschopnosti v 
souvislosti s rostoucími cenami, závislostí 
na dovozu, nedostatkem a omezenou 
nabídkou zdrojů. S cílem přispět k zajištění 
dodávek surovin je zapotřebí posílit 
inovační partnerství průmyslu a odvětví 
nakládání s odpady a je také zapotřebí 
posílit výzkum zaměřený na recyklaci 
významných technologických surovin.
Hlavní hnací silou inovací, včetně inovací 
ekologických, je podnikatelská sféra 
v reakci na regulační signály přicházející 
z ambiciózních právních předpisů 
v oblasti životního prostředí. Nicméně trhy 
nefungují samy od sebe. K zajištění 
správných rámcových právních podmínek 
pro investice a ekologické inovace jsou 
zcela nezbytná vládní opatření na úrovni 
Unie i členských států, neboť podněcují 
vývoj udržitelných obchodních nebo 
technických řešení environmentálních 
problémů.
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Or. en

Pozměňovací návrh 227
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

28. Inovace za účelem účinnějšího 
využívání zdrojů je nutná v celém 
hospodářství ke zvýšení 
konkurenceschopnosti v souvislosti s 
rostoucími cenami, nedostatkem a 
omezenou nabídkou zdrojů. Hlavní hnací 
silou inovací, včetně inovací ekologických, 
je podnikatelská sféra. Nicméně trhy 
nefungují samy od sebe. K zajištění 
správných rámcových podmínek pro 
ekologické inovace jsou zcela nezbytná 
vládní opatření na úrovni Unie i členských 
států, neboť podněcují vývoj udržitelných 
obchodních nebo technických řešení 
environmentálních problémů.

28. Inovace za účelem účinnějšího 
využívání zdrojů je nutná v celém 
hospodářství ke zvýšení 
konkurenceschopnosti v souvislosti s 
rostoucími cenami, nedostatkem a 
omezenou nabídkou zdrojů. Hlavní hnací 
silou inovací, včetně inovací ekologických, 
je podnikatelská sféra. Nicméně trhy 
nefungují samy od sebe. K zajištění 
správných rámcových podmínek pro 
ekologické inovace jsou zcela nezbytná 
vládní opatření na úrovni Unie i členských 
států, neboť podněcují vývoj udržitelných 
obchodních nebo technických řešení 
environmentálních problémů a podporují 
udržitelné modely využívání zdrojů.

Or. en

Pozměňovací návrh 228
Giancarlo Scottà

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

29. Tento základní požadavek na řešení 
problémů životního prostředí má rovněž 
důležitý sociálně-ekonomický přínos. 
Potenciální růst zaměstnanosti spojený s
přechodem na nízkouhlíkové hospodářství 
účinně využívající zdroje je klíčový pro 
dosažení cílů strategie Evropa 2020 v 

29. Tento základní požadavek na řešení 
problémů životního prostředí má rovněž 
důležitý sociálně-ekonomický přínos. 
Potenciální růst zaměstnanosti spojený se 
zvýšením konkurenceschopnosti 
nízkouhlíkového hospodářství účinně 
využívajícího zdroje je klíčový pro 
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oblasti zaměstnanosti. Zaměstnanost v 
odvětví environmentálních technologií a 
služeb v EU v posledních letech roste 
přibližně o 3 % ročně. Hodnota globálního 
trhu ekologického průmyslu se odhaduje 
přinejmenším na jeden trilion EUR a 
předpokládá se, že během příštích deseti let 
se téměř zdvojnásobí. Evropské podniky 
již dosáhly celosvětového prvenství v 
oblasti recyklace a energetické účinnosti a 
měly by být vybízeny k tomu, aby výhod 
růstu celosvětové poptávky využily, což 
podporuje i akční plán pro ekologické 
inovace. Očekává se například, že jen v 
evropském odvětví obnovitelných zdrojů 
energie vznikne do roku 2020 více než 400 
000 nových pracovních míst.

dosažení cílů strategie Evropa 2020 v 
oblasti zaměstnanosti. Zaměstnanost v 
odvětví environmentálních technologií a 
služeb v EU v posledních letech roste 
přibližně o 3 % ročně. Hodnota globálního 
trhu ekologického průmyslu se odhaduje 
přinejmenším na jeden trilion EUR a 
předpokládá se, že během příštích deseti let 
se téměř zdvojnásobí. Evropské podniky 
již dosáhly celosvětového prvenství v 
oblasti recyklace a energetické účinnosti a 
měly by být vybízeny k tomu, aby výhod 
růstu celosvětové poptávky využily, což 
podporuje i akční plán pro ekologické 
inovace. Očekává se například, že jen v 
evropském odvětví obnovitelných zdrojů 
energie vznikne do roku 2020 více než 400 
000 nových pracovních míst.

Or. it

Pozměňovací návrh 229
Richard Seeber, Peter Liese

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

29. Tento základní požadavek na řešení 
problémů životního prostředí má rovněž 
důležitý sociálně-ekonomický přínos. 
Potenciální růst zaměstnanosti spojený s 
přechodem na nízkouhlíkové hospodářství 
účinně využívající zdroje je klíčový pro 
dosažení cílů strategie Evropa 2020 v 
oblasti zaměstnanosti. Zaměstnanost v 
odvětví environmentálních technologií a 
služeb v EU v posledních letech roste 
přibližně o 3 % ročně. Hodnota globálního 
trhu ekologického průmyslu se odhaduje 
přinejmenším na jeden trilion EUR a 
předpokládá se, že během příštích deseti let 
se téměř zdvojnásobí. Evropské podniky 
již dosáhly celosvětového prvenství v 
oblasti recyklace a energetické účinnosti a 

29. Tento základní požadavek na řešení 
problémů životního prostředí má rovněž 
důležitý sociálně-ekonomický přínos. 
Potenciální růst zaměstnanosti spojený s 
přechodem na bezpečné a udržitelné 
nízkouhlíkové hospodářství účinně 
využívající zdroje je klíčový pro dosažení 
cílů strategie Evropa 2020 v oblasti 
zaměstnanosti. Zaměstnanost v odvětví 
environmentálních technologií a služeb v 
EU v posledních letech roste přibližně o 
3 % ročně. Hodnota globálního trhu 
ekologického průmyslu se odhaduje 
přinejmenším na jeden trilion EUR a 
předpokládá se, že během příštích deseti let 
se téměř zdvojnásobí. Evropské podniky 
již dosáhly celosvětového prvenství v 
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měly by být vybízeny k tomu, aby výhod 
růstu celosvětové poptávky využily, což 
podporuje i akční plán pro ekologické 
inovace. Očekává se například, že jen v 
evropském odvětví obnovitelných zdrojů 
energie vznikne do roku 202049 více než 
400 000 nových pracovních míst.

oblasti recyklace a energetické účinnosti a 
měly by být vybízeny k tomu, aby výhod 
růstu celosvětové poptávky využily, což 
podporuje i akční plán pro ekologické 
inovace. Očekává se například, že jen v 
evropském odvětví obnovitelných zdrojů 
energie vznikne do roku 202049 více než 
400 000 nových pracovních míst.

Or. en

Pozměňovací návrh 230
Eija-Riitta Korhola

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 29 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

29a. Aby toho mohlo být dosaženo, bude 
EU potřebovat vytvořit a zachovat 
podmínky nezbytné pro rozvoj 
průmyslových odvětví založených na 
biotechnologiích, což zahrnuje zajištění 
udržitelných dodávek surovin pro tato 
odvětví.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vychází ze zpravodajova pozměňovacího návrhu č. 28, v němž je 
výraz „ekologický průmysl“ nahrazen výrazem „odvětví založená na biotechnologiích“, 
jelikož uvedení tohoto pojmu podporuje strategii EU pro biohospodářství. 

Pozměňovací návrh 231
Giancarlo Scottà

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

30. K dosažení milníků stanovených pro 30. K dosažení milníků stanovených pro 
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rok 2020 a pro vytvoření 
konkurenceschopného nízkouhlíkového 
hospodářství do roku 2050 je naprosto 
zásadní úplné provedení klimatického a 
energetického balíčku EU. Přestože EU je 
nyní na dobré cestě k tomu, aby do roku 
2020 snížila své emise skleníkových plynů 
o 20 % oproti úrovni emisí z roku 1990, 
dosažení 20% cíle v oblasti energetické 
účinnosti si vyžádá mnohem razantnější 
zlepšení účinnosti. To je důležité i z 
hlediska neustále rostoucí poptávky po 
energii a probíhající diskuse týkající se 
rozporů ve využívání půdy pro 
potravinářské a bioenergetické účely.
Předpokládá se, že v tomto ohledu bude 
mít značný přínos nová směrnice 
o energetické účinnosti.

rok 2020 a pro splnění cílů roku 2050 je 
považováno za naprosto zásadní úplné 
provedení klimatického a energetického 
balíčku EU. Přestože EU je nyní na dobré 
cestě k tomu, aby do roku 2020 snížila své 
emise skleníkových plynů o 20 % oproti 
úrovni emisí z roku 1990, je třeba s 
politováním konstatovat, že provádění 
balíčku je příčinou neudržitelného 
nárůstu nákladů na energii a že 
paradoxně podporuje přesouvání zdrojů 
emisí CO2. Očekává se, že nová směrnice 
o energetické účinnosti přinese výraznou 
nápravu tohoto problému. Pokud jde o 
účinné a udržitelné využívání zdrojů, měla 
by být zvláště zohledněna probíhající 
diskuse týkající se rozporů ve využívání 
půdy pro potravinářské účely a biopaliva.

Or. it

Pozměňovací návrh 232
Eija-Riitta Korhola

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

30. K dosažení milníků stanovených pro 
rok 2020 a pro vytvoření 
konkurenceschopného nízkouhlíkového 
hospodářství do roku 2050 je naprosto 
zásadní úplné provedení klimatického a 
energetického balíčku EU. Přestože EU je 
nyní na dobré cestě k tomu, aby do roku 
2020 snížila své emise skleníkových plynů 
o 20 % oproti úrovni emisí z roku 1990, 
dosažení 20% cíle v oblasti energetické 
účinnosti si vyžádá mnohem razantnější 
zlepšení účinnosti. To je důležité i z 
hlediska neustále rostoucí poptávky po 
energii a probíhající diskuse týkající se 
rozporů ve využívání půdy pro 
potravinářské a bioenergetické účely.
Předpokládá se, že v tomto ohledu bude 

30. K dosažení milníků stanovených pro 
rok 2020 a pro vytvoření 
konkurenceschopného nízkouhlíkového 
hospodářství do roku 2050 je naprosto 
zásadní úplné provedení klimatického a 
energetického balíčku EU. Přestože EU je 
nyní na dobré cestě k tomu, aby do roku 
2020 snížila své emise skleníkových plynů 
o 20 % oproti úrovni emisí z roku 1990, 
dosažení 20% cíle v oblasti energetické 
účinnosti si vyžádá mnohem razantnější 
zlepšení účinnosti. Předpokládá se, že v 
tomto ohledu bude mít značný přínos 
nová směrnice o energetické účinnosti. To 
je důležité i z hlediska neustále rostoucí 
poptávky po energii. Energetická účinnost 
musí být dále založena na účinném 
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mít značný přínos nová směrnice 
o energetické účinnosti.

využívání zdrojů, aby se podpořila 
dostupnost surovin pro účely průmyslu. 
Zvláště je důležité, aby byly zohledňovány
probíhající diskuse týkající se rozporů ve 
využívání půdy pro účely výroby potravin 
a biopaliv. Je také nezbytné zajistit, aby 
zásoby dřeva, včetně biomasy pro 
energetickou spotřebu, byly spravovány 
udržitelným způsobem a využívány 
s ohledem na kaskádové využití surovin 
podporující vývoj směrem 
k nízkouhlíkovému biohospodářství a 
produktům s vyšší hodnotou.

Or. en

Pozměňovací návrh 233
Margrete Auken, Jo Leinen, Dan Jørgensen

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

30. K dosažení milníků stanovených pro 
rok 2020 a pro vytvoření 
konkurenceschopného nízkouhlíkového 
hospodářství do roku 2050 je naprosto 
zásadní úplné provedení klimatického a 
energetického balíčku EU. Přestože EU je 
nyní na dobré cestě k tomu, aby do roku 
2020 snížila své emise skleníkových plynů 
o 20 % oproti úrovni emisí z roku 1990, 
dosažení 20% cíle v oblasti energetické 
účinnosti si vyžádá mnohem razantnější 
zlepšení účinnosti. To je důležité i z 
hlediska neustále rostoucí poptávky po 
energii a probíhající diskuse týkající se 
rozporů ve využívání půdy pro 
potravinářské a bioenergetické účely.
Předpokládá se, že v tomto ohledu bude 
mít značný přínos nová směrnice 
o energetické účinnosti.

30. K dosažení tří cílů stanovených pro rok
2020 a pro vytvoření 
konkurenceschopného a udržitelného
nízkouhlíkového hospodářství založeného 
na vysokých dodávkách energie 
z obnovitelných zdrojů do roku 2050 je 
naprosto zásadní úplné provedení 
klimatického a energetického balíčku EU. 
Přestože EU je nyní na dobré cestě k tomu, 
aby do roku 2020 snížila své emise 
skleníkových plynů o 20 % oproti úrovni 
emisí z roku 1990, a mohla by být schopná 
dosáhnout i více, dosažení 20% cíle 
v oblasti energetické účinnosti si vyžádá 
mnohem razantnější zlepšení účinnosti na 
všech úrovních. To je důležité i z hlediska 
neustále rostoucí poptávky po energii a
rostoucím boji o půdu pro účely pěstování 
potravin a výroby energie. Je proto 
důležité zajistit, aby biomasa používaná 
pro výrobu energie byla omezena z 
hlediska objemu tak, aby byly její dodávky 
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udržitelné s ohledem na zásadu 
„kaskádového využití“. Předpokládá se, že 
v tomto ohledu bude mít značný přínos 
nová směrnice o energetické účinnosti, 
která by však měla být doplněna 
stanovením požadavků na energetické 
využívání veškerých produktů 
souvisejících s energií, které vstupují na 
trh EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 234
Christa Klaß, Britta Reimers

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

30. K dosažení milníků stanovených pro 
rok 2020 a pro vytvoření 
konkurenceschopného nízkouhlíkového 
hospodářství do roku 2050 je naprosto 
zásadní úplné provedení klimatického a 
energetického balíčku EU. Přestože EU je 
nyní na dobré cestě k tomu, aby do roku 
2020 snížila své emise skleníkových plynů 
o 20 % oproti úrovni emisí z roku 1990, 
dosažení 20% cíle v oblasti energetické 
účinnosti si vyžádá mnohem razantnější 
zlepšení účinnosti. To je důležité i z 
hlediska neustále rostoucí poptávky po 
energii a probíhající diskuse týkající se 
rozporů ve využívání půdy pro 
potravinářské a bioenergetické účely. 
Předpokládá se, že v tomto ohledu bude 
mít značný přínos nová směrnice 
o energetické účinnosti.

30. K dosažení milníků stanovených pro 
rok 2020 a pro vytvoření 
konkurenceschopného nízkouhlíkového 
hospodářství do roku 2050 je naprosto 
zásadní úplné provedení klimatického a 
energetického balíčku EU. Přestože EU je 
nyní na dobré cestě k tomu, aby do roku 
2020 snížila své emise skleníkových plynů 
o 20 % oproti úrovni emisí z roku 1990, 
dosažení 20% cíle v oblasti energetické 
účinnosti si vyžádá mnohem razantnější 
zlepšení účinnosti. To je důležité i z 
hlediska neustále rostoucí poptávky po 
energii. Předpokládá se, že v tomto ohledu 
bude mít značný přínos nová směrnice 
o energetické účinnosti.

Or. de

Pozměňovací návrh 235
Gerben-Jan Gerbrandy
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Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

30. K dosažení milníků stanovených pro 
rok 2020 a pro vytvoření 
konkurenceschopného nízkouhlíkového 
hospodářství do roku 2050 je naprosto 
zásadní úplné provedení klimatického a 
energetického balíčku EU. Přestože EU je 
nyní na dobré cestě k tomu, aby do roku 
2020 snížila své emise skleníkových plynů 
o 20 % oproti úrovni emisí z roku 1990, 
dosažení 20% cíle v oblasti energetické 
účinnosti si vyžádá mnohem razantnější 
zlepšení účinnosti. To je důležité i z 
hlediska neustále rostoucí poptávky po 
energii a probíhající diskuse týkající se 
rozporů ve využívání půdy pro 
potravinářské a bioenergetické účely.
Předpokládá se, že v tomto ohledu bude 
mít značný přínos nová směrnice 
o energetické účinnosti.

30. K dosažení milníků stanovených pro 
rok 2020 a pro vytvoření 
konkurenceschopného nízkouhlíkového 
hospodářství do roku 2050 je naprosto 
zásadní úplné provedení klimatického a 
energetického balíčku EU. Přestože EU je 
nyní na dobré cestě k tomu, aby do roku 
2020 snížila své emise skleníkových plynů 
o 20 % oproti úrovni emisí z roku 1990, 
dosažení 20% cíle v oblasti energetické 
účinnosti si vyžádá mnohem razantnější 
zlepšení účinnosti. To je důležité i z 
hlediska neustále rostoucí poptávky po 
energii a rostoucím boji o půdu pro účely 
pěstování potravin a výroby energie. Je 
proto důležité zajistit, aby biomasa 
používaná pro výrobu energie byla 
omezena z hlediska objemu tak, aby byly 
její dodávky udržitelné, a aby byla 
biomasa využívána co nejefektivněji s 
ohledem na zásadu „kaskádového 
využití“. Předpokládá se, že v tomto ohledu 
bude mít značný přínos nová směrnice 
o energetické účinnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 236
Margrete Auken, Jo Leinen, Dan Jørgensen

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

31. Aby EU přispěla spravedlivým 
podílem k celosvětovému úsilí, budou 
všechna odvětví hospodářství muset přispět 
ke snížení emisí skleníkových plynů. EU 
musí dohodnout další kroky pro svůj 

31. Aby EU dostála svým závazkům a 
splnila cíl snížení emisí skleníkových 
plynů do roku 2050 o 80–95 %, budou 
všechna odvětví hospodářství muset přispět 
ke snížení emisí skleníkových plynů. EU 



AM\931425CS.doc 31/66 PE508.027v01-00

CS

rámec v oblasti klimatu a energetiky na 
období po roce 2020, aby se připravila na 
mezinárodní jednání o nové právně 
závazné dohodě, ale také aby poskytla 
členským státům a odvětví jasný rámec 
k uskutečnění nutných střednědobých 
investic. EU proto musí zvážit možnosti 
politiky, které splní cíle snížení emisí 
stanovené v plánu pro nízkouhlíkové 
hospodářství na období po roce 2020. 
Energetický plán do roku 2050 a bílá kniha 
o dopravě se musí opírat o silné politické 
rámce. Členské státy kromě toho musí 
vypracovat a zavést dlouhodobé a 
nákladově efektivní nízkouhlíkové 
strategie zaměřené na dosažení cíle EU 
spočívajícího ve snížení emisí 
skleníkových plynů o 80 % až 95 % v 
porovnání s rokem 1990 v rámci 
celosvětového úsilí o omezení průměrného 
nárůstu teploty na méně než 2 °C. 
Ústředním pilířem politiky EU v oblasti 
klimatu po roce 2020 bude i nadále systém 
EU pro obchodování s emisemi.

musí naléhavě dohodnout další kroky 
směrem k novému rámci v oblasti klimatu 
a energetiky na období po roce 2020, který 
bude obsahovat tři právně závazné cíle 
pro snížení emisí, energetickou účinnost a 
obnovitelné energie, aby se připravila na 
aktivní účast na mezinárodních jednáních 
o nové právně závazné dohodě do roku 
2015, ale také aby poskytla členským 
státům a odvětví jasný právní rámec 
k uskutečnění nutných střednědobých a 
dlouhodobých investic. EU proto musí 
zvážit možnosti politiky, které splní cíle 
snížení emisí stanovené v plánu pro 
nízkouhlíkové hospodářství na období po 
roce 2020 v souladu s navrženými milníky 
a nejnovějšími vědeckými poznatky. 
Energetický plán do roku 2050 a bílá kniha 
o dopravě se musí opírat o silné politické 
rámce, milníky a cíle pro roky 2030, 2040 
a 2050. Členské státy kromě toho musí 
vypracovat a zavést dlouhodobé a 
nákladově efektivní nízkouhlíkové 
strategie zaměřené na dosažení cíle EU 
spočívajícího v dekarbonizaci do poloviny 
století v porovnání s rokem 1990 v rámci 
celosvětového úsilí o omezení průměrného 
nárůstu teploty na méně než 2 °C. 
Ústředním pilířem politiky EU v oblasti 
klimatu po roce 2020 bude i nadále systém 
EU pro obchodování s emisemi, který musí 
být podroben strukturální reformě, aby se 
podpořily investice do nízkouhlíkových a 
udržitelných technologií. Aby EU dostála 
svým mezinárodním závazkům, musí 
významně podpořit rozvojové země v jejich 
úsilí o omezení změny klimatu 
prostřednictvím budování kapacit, 
finanční podpory a přenosu technologií.

Or. en

Pozměňovací návrh 237
Giancarlo Scottà
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Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

31. Aby EU přispěla spravedlivým podílem 
k celosvětovému úsilí, budou všechna 
odvětví hospodářství muset přispět ke 
snížení emisí skleníkových plynů. EU musí 
dohodnout další kroky pro svůj rámec v 
oblasti klimatu a energetiky na období po 
roce 2020, aby se připravila na 
mezinárodní jednání o nové právně 
závazné dohodě, ale také aby poskytla
členským státům a odvětví jasný rámec 
k uskutečnění nutných střednědobých 
investic. EU proto musí zvážit možnosti 
politiky, které splní cíle snížení emisí 
stanovené v plánu pro nízkouhlíkové 
hospodářství na období po roce 2020.
Energetický plán do roku 2050 a bílá kniha 
o dopravě se musí opírat o silné politické 
rámce. Členské státy kromě toho musí 
vypracovat a zavést dlouhodobé a 
nákladově efektivní nízkouhlíkové 
strategie zaměřené na dosažení cíle EU 
spočívajícího ve snížení emisí 
skleníkových plynů o 80 % až 95 % v 
porovnání s rokem 1990 v rámci 
celosvětového úsilí o omezení průměrného 
nárůstu teploty na méně než 2 °C. 
Ústředním pilířem politiky EU v oblasti 
klimatu po roce 2020 bude i nadále systém 
EU pro obchodování s emisemi.

31. Aby EU přispěla spravedlivým podílem 
k celosvětovému úsilí, budou všechna 
odvětví hospodářství muset přispět ke 
snížení emisí skleníkových plynů. EU musí 
dohodnout další kroky, aby se připravila na 
mezinárodní jednání o nové právně 
závazné celosvětové dohodě, s cílem 
poskytnout členským státům a odvětví 
jasný rámec k uskutečnění nutných 
střednědobých a dlouhodobých investic. 
Energetický plán do roku 2050 a bílá kniha 
o dopravě se musí opírat o silné politické 
rámce. Členské státy kromě toho musí 
vypracovat a zavést dlouhodobé a 
nákladově efektivní nízkouhlíkové 
strategie zaměřené na dosažení cíle EU 
spočívajícího ve snížení emisí 
skleníkových plynů o 80 % až 95 % do 
poloviny století v porovnání s rokem 1990 
v rámci celosvětového úsilí o omezení 
průměrného nárůstu teploty na méně než 2 
°C. Jedním z klíčových nástrojů politiky 
EU v oblasti klimatu po roce 2020 bude 
pravděpodobně i nadále systém EU pro 
obchodování s emisemi.

Or. it

Pozměňovací návrh 238
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

31. Aby EU přispěla spravedlivým podílem 31. Aby EU přispěla spravedlivým podílem 
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k celosvětovému úsilí, budou všechna 
odvětví hospodářství muset přispět ke 
snížení emisí skleníkových plynů. EU musí 
dohodnout další kroky pro svůj rámec v 
oblasti klimatu a energetiky na období po 
roce 2020, aby se připravila na 
mezinárodní jednání o nové právně 
závazné dohodě, ale také aby poskytla 
členským státům a odvětví jasný rámec 
k uskutečnění nutných střednědobých 
investic. EU proto musí zvážit možnosti 
politiky, které splní cíle snížení emisí 
stanovené v plánu pro nízkouhlíkové 
hospodářství na období po roce 2020. 
Energetický plán do roku 2050 a bílá kniha 
o dopravě se musí opírat o silné politické 
rámce. Členské státy kromě toho musí 
vypracovat a zavést dlouhodobé a 
nákladově efektivní nízkouhlíkové 
strategie zaměřené na dosažení cíle EU 
spočívajícího ve snížení emisí 
skleníkových plynů o 80 % až 95 % v 
porovnání s rokem 1990 v rámci 
celosvětového úsilí o omezení průměrného 
nárůstu teploty na méně než 2 °C. 
Ústředním pilířem politiky EU v oblasti 
klimatu po roce 2020 bude i nadále systém 
EU pro obchodování s emisemi.

k celosvětovému úsilí, budou všechna 
odvětví hospodářství muset přispět ke 
snížení emisí skleníkových plynů. EU musí 
dohodnout další kroky na základě 
nadcházející diskuse o rámci pro politiky 
v oblasti klimatu a energetiky do roku 
2030, aby se připravila na mezinárodní 
jednání o nové právně závazné dohodě, ale 
také aby poskytla členským státům a 
odvětví jasný rámec k uskutečnění nutných 
střednědobých investic. EU proto musí 
zvážit možnosti politiky, které by Komise 
měla v tomto ohledu navrhnout. 
Energetický plán do roku 2050 a bílá kniha 
o dopravě se musí opírat o silné politické 
rámce. Členské státy kromě toho musí 
vypracovat a zavést dlouhodobé a 
nákladově efektivní nízkouhlíkové 
strategie zaměřené na dosažení cíle EU 
spočívajícího ve snížení emisí 
skleníkových plynů o 80 % až 95 % v 
porovnání s rokem 1990 v rámci 
celosvětového úsilí o omezení průměrného 
nárůstu teploty na méně než 2 °C. 
Ústředním pilířem politiky EU v oblasti 
klimatu po roce 2020 bude i nadále systém 
EU pro obchodování s emisemi.

Or. en

Pozměňovací návrh 239
Richard Seeber, Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

31. Aby EU přispěla spravedlivým podílem 
k celosvětovému úsilí, budou všechna 
odvětví hospodářství muset přispět ke 
snížení emisí skleníkových plynů. EU musí 
dohodnout další kroky pro svůj rámec v 
oblasti klimatu a energetiky na období po 
roce 2020, aby se připravila na 

31. Aby EU přispěla spravedlivým podílem 
k celosvětovému úsilí, budou všechna 
odvětví hospodářství muset přispět ke 
snížení emisí skleníkových plynů. EU musí 
dohodnout další kroky pro svůj rámec v 
oblasti klimatu a energetiky na období po 
roce 2020, aby se připravila na 
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mezinárodní jednání o nové právně 
závazné dohodě, ale také aby poskytla 
členským státům a odvětví jasný rámec 
k uskutečnění nutných střednědobých 
investic. EU proto musí zvážit možnosti 
politiky, které splní cíle snížení emisí 
stanovené v plánu pro nízkouhlíkové 
hospodářství na období po roce 2020.
Energetický plán do roku 2050 a bílá kniha 
o dopravě se musí opírat o silné politické 
rámce. Členské státy kromě toho musí 
vypracovat a zavést dlouhodobé a 
nákladově efektivní nízkouhlíkové 
strategie zaměřené na dosažení cíle EU 
spočívajícího ve snížení emisí 
skleníkových plynů o 80 % až 95 % v 
porovnání s rokem 1990 v rámci 
celosvětového úsilí o omezení průměrného 
nárůstu teploty na méně než 2 °C. 
Ústředním pilířem politiky EU v oblasti 
klimatu po roce 2020 bude i nadále systém 
EU pro obchodování s emisemi.

mezinárodní jednání o nové právně 
závazné dohodě, ale také aby poskytla 
členským státům a odvětví jasný rámec 
k uskutečnění nutných střednědobých 
investic. EU by se proto měla bezodkladně 
zavázat k dodržování rámce pro politiku 
v oblasti energetiky a klimatu do roku 
2030 na základě závazných cílů pro emise 
skleníkových plynů, udržitelnou energii a 
energetickou účinnost. Energetický plán 
do roku 2050 a bílá kniha o dopravě se 
musí opírat o silné politické rámce. 
Členské státy kromě toho musí vypracovat 
a zavést dlouhodobé a nákladově efektivní 
nízkouhlíkové strategie zaměřené na 
dosažení cíle EU spočívajícího ve snížení 
emisí skleníkových plynů o 80 % až 95 % 
v porovnání s rokem 1990 v rámci 
celosvětového úsilí o omezení průměrného 
nárůstu teploty na méně než 2 °C. 
Ústředním pilířem politiky EU v oblasti 
klimatu po roce 2020 bude i nadále systém 
EU pro obchodování s emisemi.

Or. de

Pozměňovací návrh 240
João Ferreira

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

31. Aby EU přispěla spravedlivým podílem 
k celosvětovému úsilí, budou všechna 
odvětví hospodářství muset přispět ke 
snížení emisí skleníkových plynů. EU musí 
dohodnout další kroky pro svůj rámec v 
oblasti klimatu a energetiky na období po 
roce 2020, aby se připravila na 
mezinárodní jednání o nové právně 
závazné dohodě, ale také aby poskytla 
členským státům a odvětví jasný rámec 
k uskutečnění nutných střednědobých 
investic. EU proto musí zvážit možnosti 

31. Aby EU přispěla spravedlivým podílem 
k celosvětovému úsilí, budou všechna 
odvětví hospodářství muset přispět ke 
snížení emisí skleníkových plynů. EU musí 
dohodnout další kroky pro svůj rámec v 
oblasti klimatu a energetiky na období po 
roce 2020, aby se připravila na 
mezinárodní jednání o nové právně 
závazné dohodě, ale také aby poskytla 
členským státům a odvětví jasný rámec 
k uskutečnění nutných střednědobých 
investic. EU proto musí zvážit možnosti 
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politiky, které splní cíle snížení emisí 
stanovené v plánu pro nízkouhlíkové 
hospodářství na období po roce 2020. 
Energetický plán do roku 2050 a bílá kniha 
o dopravě se musí opírat o silné politické 
rámce. Členské státy kromě toho musí 
vypracovat a zavést dlouhodobé a 
nákladově efektivní nízkouhlíkové 
strategie zaměřené na dosažení cíle EU 
spočívajícího ve snížení emisí 
skleníkových plynů o 80 % až 95 % v
porovnání s rokem 1990 v rámci 
celosvětového úsilí o omezení průměrného 
nárůstu teploty na méně než 2 °C. 
Ústředním pilířem politiky EU v oblasti 
klimatu po roce 2020 bude i nadále systém 
EU pro obchodování s emisemi.

politiky, které splní cíle snížení emisí 
stanovené v plánu pro nízkouhlíkové 
hospodářství na období po roce 2020. 
Energetický plán do roku 2050 a bílá kniha 
o dopravě se musí opírat o silné politické 
rámce. Členské státy kromě toho musí 
vypracovat a zavést dlouhodobé a 
ekonomicky proveditelné nízkouhlíkové 
strategie zaměřené na dosažení cíle EU 
spočívajícího ve snížení emisí 
skleníkových plynů o 80 % až 95 % do 
poloviny století v porovnání s rokem 1990 
v rámci celosvětového úsilí o omezení 
průměrného nárůstu teploty na méně než 2 
°C.

Or. pt

Pozměňovací návrh 241
Ewald Stadler

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

31. Aby EU přispěla spravedlivým podílem 
k celosvětovému úsilí, budou všechna 
odvětví hospodářství muset přispět ke 
snížení emisí skleníkových plynů. EU musí 
dohodnout další kroky pro svůj rámec v 
oblasti klimatu a energetiky na období po 
roce 2020, aby se připravila na 
mezinárodní jednání o nové právně 
závazné dohodě, ale také aby poskytla 
členským státům a odvětví jasný rámec 
k uskutečnění nutných střednědobých 
investic. EU proto musí zvážit možnosti 
politiky, které splní cíle snížení emisí 
stanovené v plánu pro nízkouhlíkové 
hospodářství na období po roce 2020. 
Energetický plán do roku 2050 a bílá kniha 
o dopravě se musí opírat o silné politické 
rámce. Členské státy kromě toho musí 

31. Aby EU přispěla spravedlivým podílem 
k celosvětovému úsilí, budou všechna 
odvětví hospodářství muset přispět ke 
snížení emisí skleníkových plynů. EU musí 
dohodnout další kroky pro svůj rámec v 
oblasti klimatu a energetiky na období po
roce 2020, aby se připravila na 
mezinárodní jednání o nové právně 
závazné dohodě, ale také aby poskytla 
členským státům a odvětví jasný rámec 
k uskutečnění nutných střednědobých 
investic. EU proto musí zvážit možnosti 
politiky, které splní cíle snížení emisí 
stanovené v plánu pro nízkouhlíkové 
hospodářství na období po roce 2020. 
Energetický plán do roku 2050 a bílá kniha 
o dopravě se musí opírat o silné politické 
rámce. Členské státy kromě toho musí 
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vypracovat a zavést dlouhodobé a 
nákladově efektivní nízkouhlíkové 
strategie zaměřené na dosažení cíle EU 
spočívajícího ve snížení emisí 
skleníkových plynů o 80 % až 95 % v 
porovnání s rokem 1990 v rámci 
celosvětového úsilí o omezení průměrného 
nárůstu teploty na méně než 2 °C. 
Ústředním pilířem politiky EU v oblasti 
klimatu po roce 2020 bude i nadále systém 
EU pro obchodování s emisemi.

vypracovat a zavést dlouhodobé a 
nákladově efektivní nízkouhlíkové 
strategie zaměřené na dosažení cíle EU 
spočívajícího ve snížení emisí 
skleníkových plynů o 80 % až 95 % v 
porovnání s rokem 1990 v rámci 
celosvětového úsilí o omezení průměrného 
nárůstu teploty na méně než 2 °C. Zároveň 
by měly probíhat pravidelné kontroly, 
které určí, zda lze tohoto cíle realisticky 
dosáhnout. Ústředním pilířem politiky EU 
v oblasti klimatu po roce 2020 bude i 
nadále systém EU pro obchodování s 
emisemi.

Or. de

Odůvodnění

V případě, že daný dvoustupňový cíl nebude splněn, musí být politická opatření, která nebyla 
úspěšná, zrušena, aby se omezila zátěž pro ekonomický rozvoj Evropy.

Pozměňovací návrh 242
Andrés Perelló Rodríguez

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

31. Aby EU přispěla spravedlivým podílem 
k celosvětovému úsilí, budou všechna 
odvětví hospodářství muset přispět ke 
snížení emisí skleníkových plynů. EU musí 
dohodnout další kroky pro svůj rámec v 
oblasti klimatu a energetiky na období po 
roce 2020, aby se připravila na 
mezinárodní jednání o nové právně 
závazné dohodě, ale také aby poskytla 
členským státům a odvětví jasný rámec 
k uskutečnění nutných střednědobých 
investic. EU proto musí zvážit možnosti 
politiky, které splní cíle snížení emisí 
stanovené v plánu pro nízkouhlíkové 
hospodářství na období po roce 2020. 
Energetický plán do roku 2050 a bílá kniha 

31. Aby EU přispěla spravedlivým podílem 
k celosvětovému úsilí, budou všechna 
odvětví hospodářství muset přispět ke 
snížení emisí skleníkových plynů. EU musí 
dohodnout další kroky pro svůj rámec v 
oblasti klimatu a energetiky na období po 
roce 2020, aby se připravila na 
mezinárodní jednání o nové právně 
závazné dohodě, ale také aby poskytla 
členským státům a odvětví jasný rámec 
k uskutečnění nutných střednědobých 
investic. EU proto musí zvážit možnosti 
politiky, které splní cíle snížení emisí 
stanovené v plánu pro nízkouhlíkové 
hospodářství na období po roce 2020. 
Energetický plán do roku 2050 a bílá kniha 
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o dopravě se musí opírat o silné politické 
rámce. Členské státy kromě toho musí 
vypracovat a zavést dlouhodobé a 
nákladově efektivní nízkouhlíkové 
strategie zaměřené na dosažení cíle EU 
spočívajícího ve snížení emisí 
skleníkových plynů o 80 % až 95 % v 
porovnání s rokem 1990 v rámci 
celosvětového úsilí o omezení průměrného 
nárůstu teploty na méně než 2 °C. 
Ústředním pilířem politiky EU v oblasti 
klimatu po roce 2020 bude i nadále systém 
EU pro obchodování s emisemi.

o dopravě se musí opírat o silné politické 
rámce. Členské státy kromě toho musí 
vypracovat a zavést dlouhodobé a 
nákladově efektivní nízkouhlíkové 
strategie zaměřené na dosažení cíle EU 
spočívajícího ve snížení emisí 
skleníkových plynů o 80 % až 95 % v 
porovnání s rokem 1990 v rámci 
celosvětového úsilí o omezení průměrného 
nárůstu teploty na méně než 2 °C. 
Ústředním pilířem politiky EU v oblasti 
klimatu po roce 2020 bude i nadále systém 
EU pro obchodování s emisemi. Budou 
přijata strukturální opatření, která 
napraví nevyváženost a nedostatky 
zjištěné v systému pro obchodování 
s emisemi v počátečních fázích jeho 
komerčního fungování. 

Or. es

Pozměňovací návrh 243
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

33. Rovněž budou přijata opatření k 
dalšímu zlepšování environmentální 
výkonnosti výrobků a služeb na trhu EU 
během celého jejich životního cyklu 
prostřednictvím opatření vedoucích ke 
zvýšení nabídky environmentálně 
udržitelných výrobků a vyvolávajících 
zásadní změnu v poptávce po těchto 
výrobcích. Toho bude dosaženo pomocí 
vyváženého souboru pobídek pro 
spotřebitele a podniky, včetně malých a 
středních podniků, tržních nástrojů a 
předpisů pro snížení dopadu jejich činnosti 
a výrobků na životní prostředí. Budou 
přezkoumány stávající právní předpisy o 
výrobcích, např. směrnice o ekodesignu a 
energetických štítcích a nařízení o 
ekoznačce, s cílem zlepšit environmentální 
výkonnost výrobků a účinnost využívání 

33. Některé stávající nástroje politiky 
týkající se výroby a spotřeby jsou 
z hlediska rozsahu omezeny. Je třeba 
vytvořit rámec, který vyšle výrobcům a 
spotřebitelům vhodné signály podporující 
účinné využívání zdrojů a cyklickou 
ekonomiku. Budou přijata opatření k 
dalšímu zlepšování environmentální 
výkonnosti výrobků a služeb na trhu EU 
během celého jejich životního cyklu 
prostřednictvím opatření vedoucích ke 
zvýšení nabídky environmentálně 
udržitelných výrobků a vyvolávajících 
zásadní změnu v poptávce po těchto 
výrobcích. Toho bude dosaženo pomocí 
vyváženého souboru pobídek pro 
spotřebitele a podniky, včetně malých a 
středních podniků, tržních nástrojů a 
předpisů pro snížení dopadu jejich činnosti 
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zdrojů u výrobků během celého jejich 
životního cyklu, a tím zajistit jednotnější 
rámec pro udržitelnou výrobu a spotřebu v 
EU.

a výrobků na životní prostředí. Spotřebitelé 
by měly dostávat přesné a spolehlivé 
informace o výrobcích, které si kupují, a 
to i v souvislosti s tvrzeními týkajícími se 
životního prostředí. Měly by být 
podporovány i obchodní modely účinně 
využívající zdroje, jako jsou systémy 
služeb spojených s výrobky, včetně 
pronájmu výrobků. Budou přezkoumány 
stávající právní předpisy o výrobcích, např. 
směrnice o ekodesignu a energetických 
štítcích a nařízení o ekoznačce, s cílem 
zlepšit environmentální výkonnost výrobků 
a účinnost využívání zdrojů u výrobků 
během celého jejich životního cyklu, a 
zaměřit se na stávající ustanovení 
prostřednictvím jednotnějšího 
legislativního rámce pro udržitelnou 
výrobu a spotřebu v EU. Tento legislativní 
rámec podpořený ukazateli životního 
cyklu by se zaměřil na roztříštěnost a 
omezení rozsahu stávajícího acquis 
v oblasti udržitelné výroby a spotřeby a 
zjistil a vyřešil by mezery v politice, 
pobídkách a právních předpisech, aby tak 
byly zajištěny minimální požadavky na 
environmentální výkonnost výrobků.

Or. en

Pozměňovací návrh 244
Margrete Auken, Jo Leinen

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

33. Rovněž budou přijata opatření k 
dalšímu zlepšování environmentální 
výkonnosti výrobků a služeb na trhu EU 
během celého jejich životního cyklu 
prostřednictvím opatření vedoucích ke 
zvýšení nabídky environmentálně 
udržitelných výrobků a vyvolávajících 
zásadní změnu v poptávce po těchto

33. Rovněž budou přijata opatření a 
stanoveny cíle k dalšímu zlepšování 
environmentální výkonnosti výrobků a 
služeb na trhu EU během celého jejich 
životního cyklu prostřednictvím opatření 
vedoucích ke zvýšení nabídky 
environmentálně udržitelných výrobků a 
vyvolávajících zásadní změnu v poptávce 
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výrobcích. Toho bude dosaženo pomocí 
vyváženého souboru pobídek pro 
spotřebitele a podniky, včetně malých a 
středních podniků, tržních nástrojů a 
předpisů pro snížení dopadu jejich činnosti 
a výrobků na životní prostředí. Budou 
přezkoumány stávající právní předpisy o 
výrobcích, např. směrnice o ekodesignu a 
energetických štítcích a nařízení o 
ekoznačce, s cílem zlepšit environmentální 
výkonnost výrobků a účinnost využívání 
zdrojů u výrobků během celého jejich 
životního cyklu, a tím zajistit jednotnější 
rámec pro udržitelnou výrobu a spotřebu v 
EU.

po těchto výrobcích. Toho bude dosaženo 
pomocí vyváženého souboru pobídek pro 
spotřebitele a podniky, včetně malých a 
středních podniků, tržních nástrojů a 
předpisů pro snížení dopadu jejich činnosti 
a výrobků na životní prostředí. Budou 
přezkoumány stávající právní předpisy o 
výrobcích, např. směrnice o ekodesignu a 
energetických štítcích a nařízení o 
ekoznačce, s cílem zlepšit environmentální 
výkonnost výrobků a účinnost využívání 
zdrojů u výrobků během celého jejich 
životního cyklu, a tím zajistit jednotnější 
rámec pro udržitelnou výrobu a spotřebu 
v EU a nasměrování k obnovující cyklické 
ekonomice. Odpovědnost výrobců bude 
posílena tím, že se prodlouží záruční lhůta 
u některých skupin výrobků. Pro 
označování výrobků by měla být 
vyžadována standardizovaná metodika, 
aby se spotřebitelům a koncovým 
uživatelům poskytly srovnatelné a 
spolehlivé informace.

Or. en

Pozměňovací návrh 245
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

34. Vzhledem k tomu, že 80 % veškerých 
dopadů výrobků na životní prostředí se 
odvíjí od fáze jejich navrhování, měl by 
rámec politiky EU zajistit, aby prioritní 
výrobky uváděné na trh EU byly 
navrhovány v souladu se zásadami 
ekodesignu, s cílem optimalizovat účinnost 
využívání zdrojů a materiálu, mimo jiné 
řešením otázek recyklace, recyklovaného 
obsahu a životnosti. Tyto požadavky budou 
muset být proveditelné a vynutitelné. Na 
úrovni EU a jednotlivých členských států 

34. Vzhledem k tomu, že 80 % veškerých 
dopadů výrobků na životní prostředí se 
odvíjí od fáze jejich navrhování, měl by 
rámec politiky EU zajistit, aby prioritní 
výrobky uváděné na trh EU byly 
navrhovány v souladu se zásadami 
ekodesignu, s cílem optimalizovat účinnost 
využívání zdrojů a materiálu, mimo jiné 
řešením otázek životnosti, opravitelnosti, 
možnosti opětovného využití, recyklace,
použití recyklovaného obsahu a rozebrání.
Z dlouhodobého hlediska musí být 
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bude zvýšeno úsilí o odstranění překážek 
bránících ekologickým inovacím a využití 
plného potenciálu evropského 
ekoprůmyslu, čímž se zajistí výhody pro 
zelená pracovní místa a růst.

výrobky a jejich součástky vyrobené 
z udržitelných zdrojů, tak, aby se daly 
opětovně využít nebo byly plně 
recyklovatelné. Tyto požadavky budou 
muset být proveditelné a vynutitelné. Na 
úrovni EU a jednotlivých členských států 
bude zvýšeno úsilí o odstranění překážek 
bránících ekologickým inovacím, o 
zlepšení informování a informovanosti 
spotřebitelů a využití plného potenciálu 
evropského ekoprůmyslu, čímž se zajistí 
výhody pro zelená pracovní místa a růst.

Or. en

Pozměňovací návrh 246
Jean-Pierre Audy

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

34. Vzhledem k tomu, že 80 % veškerých 
dopadů výrobků na životní prostředí se 
odvíjí od fáze jejich navrhování, měl by 
rámec politiky EU zajistit, aby prioritní 
výrobky uváděné na trh EU byly 
navrhovány v souladu se zásadami 
ekodesignu, s cílem optimalizovat účinnost 
využívání zdrojů a materiálu, mimo jiné 
řešením otázek recyklace, recyklovaného 
obsahu a životnosti. Tyto požadavky budou 
muset být proveditelné a vynutitelné. Na 
úrovni EU a jednotlivých členských států 
bude zvýšeno úsilí o odstranění překážek 
bránících ekologickým inovacím a využití 
plného potenciálu evropského 
ekoprůmyslu, čímž se zajistí výhody pro 
zelená pracovní místa a růst.

34. Vzhledem k tomu, že 80 % veškerých 
dopadů výrobků na životní prostředí se 
odvíjí od fáze jejich navrhování, měl by 
rámec politiky EU zajistit, aby prioritní 
výrobky uváděné na trh EU byly šetrné 
k životnímu prostředí, s cílem 
optimalizovat účinnost využívání zdrojů a 
materiálu, mimo jiné řešením otázek 
recyklace, recyklovaného obsahu a 
životnosti. Tyto požadavky budou muset 
být proveditelné a vynutitelné. Na úrovni 
EU a jednotlivých členských států bude 
zvýšeno úsilí o odstranění překážek 
bránících ekologickým inovacím a využití 
plného potenciálu evropského 
ekoprůmyslu, čímž se zajistí výhody pro 
zelená pracovní místa a růst.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 247
Giancarlo Scottà

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

34. Vzhledem k tomu, že 80 % veškerých 
dopadů výrobků na životní prostředí se 
odvíjí od fáze jejich navrhování, měl by 
rámec politiky EU zajistit, aby prioritní 
výrobky uváděné na trh EU byly 
navrhovány v souladu se zásadami 
ekodesignu, s cílem optimalizovat účinnost 
využívání zdrojů a materiálu, mimo jiné 
řešením otázek recyklace, recyklovaného 
obsahu a životnosti. Tyto požadavky budou 
muset být proveditelné a vynutitelné. Na 
úrovni EU a jednotlivých členských států 
bude zvýšeno úsilí o odstranění překážek 
bránících ekologickým inovacím a využití 
plného potenciálu evropského 
ekoprůmyslu, čímž se zajistí výhody pro 
zelená pracovní místa a růst.

34. Vzhledem k tomu, že 80 % veškerých 
dopadů výrobků na životní prostředí se 
odvíjí od fáze jejich navrhování, měl by 
rámec politiky EU podporovat to, aby 
prioritní výrobky uváděné na trh EU byly 
navrhovány v souladu se zásadami 
ekodesignu, s cílem optimalizovat účinnost 
využívání zdrojů a materiálu, mimo jiné 
řešením otázek recyklace, recyklovaného 
obsahu a životnosti. Tyto požadavky budou 
muset být proveditelné a vynutitelné. Na 
úrovni EU a jednotlivých členských států 
bude zvýšeno úsilí o odstranění překážek 
bránících ekologickým inovacím a využití 
plného potenciálu evropského 
ekoprůmyslu, čímž se zajistí výhody pro 
zelená pracovní místa a růst.

Or. it

Pozměňovací návrh 248
Ewald Stadler

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

34. Vzhledem k tomu, že 80 % veškerých 
dopadů výrobků na životní prostředí se 
odvíjí od fáze jejich navrhování, měl by 
rámec politiky EU zajistit, aby prioritní 
výrobky uváděné na trh EU byly 
navrhovány v souladu se zásadami 
ekodesignu, s cílem optimalizovat účinnost 
využívání zdrojů a materiálu, mimo jiné 
řešením otázek recyklace, recyklovaného 
obsahu a životnosti. Tyto požadavky budou 

34. Vzhledem k tomu, že 80 % veškerých 
dopadů výrobků na životní prostředí se 
odvíjí od fáze jejich navrhování, měl by 
rámec politiky EU zajistit, aby prioritní 
výrobky uváděné na trh EU byly 
navrhovány v souladu se zásadami 
ekodesignu, s cílem optimalizovat účinnost 
využívání zdrojů a materiálu, mimo jiné 
řešením otázek recyklace, recyklovaného 
obsahu a životnosti. Tyto požadavky budou 
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muset být proveditelné a vynutitelné. Na 
úrovni EU a jednotlivých členských států 
bude zvýšeno úsilí o odstranění překážek 
bránících ekologickým inovacím a využití 
plného potenciálu evropského 
ekoprůmyslu, čímž se zajistí výhody pro 
zelená pracovní místa a růst.

muset být proveditelné a vynutitelné. Na 
úrovni EU a jednotlivých členských států 
bude zvýšeno úsilí o odstranění překážek 
bránících ekologickým inovacím a využití 
plného potenciálu evropského 
ekoprůmyslu, čímž se zajistí výhody pro 
zelená pracovní místa a růst. Tato opatření 
však nemusí mít za následek zákaz 
výrobků.

Or. de

Odůvodnění

Mnoho spotřebitelů špatně pochopilo zákaz některých žárovek. Podpora a dotování 
ekologicky šetrných výrobků jako alternativy ke škodlivým výrobkům je lepší než prostý zákaz.

Pozměňovací návrh 249
Ewald Stadler

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 35

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

35. Za účelem stanovení rámce opatření ke 
zlepšení i jiných aspektů účinného 
využívání zdrojů, než jsou emise 
skleníkových plynů a energetika, budou 
stanoveny cíle pro snížení celkového 
dopadu spotřeby na životní prostředí, 
zejména v odvětví potravinářství, bydlení a 
mobility. Těm lze společně přičíst téměř 80 
% dopadů spotřeby na životní prostředí.
Výsledek summitu Rio+20 uznal nutnost 
výrazně snížit posklizňové a jiné ztráty 
potravin a plýtvání potravinami v 
potravinovém řetězci.

35. Za účelem stanovení rámce opatření ke 
zlepšení i jiných aspektů účinného 
využívání zdrojů, než jsou emise 
skleníkových plynů a energetika, budou 
stanoveny cíle pro snížení celkového 
dopadu spotřeby na životní prostředí, 
zejména v odvětví potravinářství, bydlení a 
mobility. Těmto odvětvím lze společně 
s průmyslem přičíst významnou část
dopadů na životní prostředí. Výsledek 
summitu Rio+20 uznal nutnost výrazně 
snížit posklizňové a jiné ztráty potravin a 
plýtvání potravinami v potravinovém 
řetězci.

Or. de

Odůvodnění

Průmysl rovněž využívá energii a má dopad na životní prostředí. Toto vyjasnění je nutné, 
neboť termín „spotřebitel“ se nepoužívá jednotně v celé EU.
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Pozměňovací návrh 250
Richard Seeber, Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 35

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

35. Za účelem stanovení rámce opatření ke 
zlepšení i jiných aspektů účinného 
využívání zdrojů, než jsou emise 
skleníkových plynů a energetika, budou 
stanoveny cíle pro snížení celkového 
dopadu spotřeby na životní prostředí, 
zejména v odvětví potravinářství, bydlení a 
mobility. Těm lze společně přičíst téměř 80 
% dopadů spotřeby na životní prostředí. 
Výsledek summitu Rio+20 uznal nutnost 
výrazně snížit posklizňové a jiné ztráty 
potravin a plýtvání potravinami v 
potravinovém řetězci.

35. Za účelem stanovení rámce opatření ke 
zlepšení i jiných aspektů účinného 
využívání zdrojů, než jsou emise 
skleníkových plynů a energetika, budou 
stanoveny cíle pro snížení celkového 
dopadu spotřeby na životní prostředí, 
zejména v odvětví potravinářství, bydlení a 
mobility. Těm lze společně přičíst téměř 80 
% dopadů spotřeby na životní prostředí. 
Výsledek summitu Rio+20 uznal nutnost 
výrazně snížit posklizňové a jiné ztráty 
potravin a plýtvání potravinami v 
potravinovém řetězci. Komise by proto 
měla předložit komplexní strategii pro boj 
proti zbytečnému plýtvání potravinami a 
poskytnout aktivní podporu členským 
státům v boji proti produkování 
nadměrného odpadu.

Or. de

Pozměňovací návrh 251
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 35

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

35. Za účelem stanovení rámce opatření ke 
zlepšení i jiných aspektů účinného 
využívání zdrojů, než jsou emise 
skleníkových plynů a energetika, budou 
stanoveny cíle pro snížení celkového 
dopadu spotřeby na životní prostředí, 
zejména v odvětví potravinářství, bydlení a 

35. Za účelem stanovení rámce opatření ke 
zlepšení i jiných aspektů účinného 
využívání zdrojů, než jsou emise 
skleníkových plynů a energetika, je třeba 
do roku 2015 schválit měření a cíle pro 
půdní, vodní, surovinovou a uhlíkovou 
stopu. Alespoň jeden z těchto ukazatelů by 
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mobility. Těm lze společně přičíst téměř 80 
% dopadů spotřeby na životní prostředí. 
Výsledek summitu Rio+20 uznal nutnost 
výrazně snížit posklizňové a jiné ztráty 
potravin a plýtvání potravinami v 
potravinovém řetězci.

se měl stát součástí evropského semestru 
do roku 2015. Navíc budou stanoveny cíle 
pro snížení celkového dopadu spotřeby na 
životní prostředí, zejména v odvětví 
potravinářství, bydlení a mobility. Těm lze 
společně přičíst téměř 80 % dopadů 
spotřeby na životní prostředí. Výsledek 
summitu Rio+20 uznal nutnost výrazně 
snížit posklizňové a jiné ztráty potravin a 
plýtvání potravinami v potravinovém 
řetězci.

Or. en

Pozměňovací návrh 252
Dan Jørgensen

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 35 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

35a. Používání obilovin, které jedí lidé, ke 
krmení zemědělských zvířat je neúčinné 
využívání zdrojů, jelikož většina hodnoty 
těchto obilovin jakožto potraviny se ztratí 
během jejich přeměny z rostlinného na 
živočišný materiál. Jedná se o plýtvání 
těmito obilovinami a také půdou, vodou a 
energií, které byly použity k jejich 
vypěstování.

Or. en

Pozměňovací návrh 253
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 36

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

36. Kromě povinných požadavků na zelené 
veřejné zakázky stanovených pro určité 

36. Kromě povinných požadavků na zelené 
veřejné zakázky stanovených pro určité 
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kategorie produktů přijala většina 
členských států dobrovolné akční plány a 
mnoho jich pro konkrétní skupiny produktů 
stanovilo konkrétní cíle. Orgány veřejné 
správy na všech úrovních však mají značný 
prostor k tomu, aby svůj dopad na životní 
prostředí omezily ještě více svým 
rozhodováním o nákupech. Členské státy a 
regiony by měly podniknout další kroky, 
aby dosáhly cíle uplatňovat kritéria pro 
zadávání zelených zakázek u nejméně 50 
% veřejných zakázek. Komise posoudí 
možnost zavedení dalších právních 
předpisů v jednotlivých odvětvích s cílem 
zavést závazná pravidla zadávání zelených 
veřejných zakázek u dalších kategorií 
produktů.

kategorie produktů přijala většina 
členských států dobrovolné akční plány a 
mnoho jich pro konkrétní skupiny produktů 
stanovilo konkrétní cíle. Orgány veřejné 
správy na všech úrovních však mají značný 
prostor k tomu, aby svůj dopad na životní 
prostředí omezily ještě více svým 
rozhodováním o nákupech. Členské státy a 
regiony by měly podniknout další kroky, 
aby dosáhly cíle uplatňovat kritéria pro 
zadávání zelených zakázek u nejméně 50 
% veřejných zakázek. Komise navrhne
další právní předpisy v jednotlivých 
odvětvích s cílem zavést závazná pravidla 
zadávání zelených veřejných zakázek u 
dalších kategorií produktů.

Or. en

Pozměňovací návrh 254
João Ferreira

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 36

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

36. Kromě povinných požadavků na zelené 
veřejné zakázky stanovených pro určité 
kategorie produktů přijala většina 
členských států dobrovolné akční plány a 
mnoho jich pro konkrétní skupiny produktů 
stanovilo konkrétní cíle. Orgány veřejné 
správy na všech úrovních však mají značný 
prostor k tomu, aby svůj dopad na životní 
prostředí omezily ještě více svým 
rozhodováním o nákupech. Členské státy a 
regiony by měly podniknout další kroky, 
aby dosáhly cíle uplatňovat kritéria pro 
zadávání zelených zakázek u nejméně 50 
% veřejných zakázek. Komise posoudí 
možnost zavedení dalších právních 
předpisů v jednotlivých odvětvích s cílem 
zavést závazná pravidla zadávání zelených 
veřejných zakázek u dalších kategorií 

36. Kromě povinných požadavků na zelené 
veřejné zakázky stanovených pro určité 
kategorie produktů přijala většina 
členských států dobrovolné akční plány a 
mnoho jich pro konkrétní skupiny produktů 
stanovilo konkrétní cíle. Orgány veřejné 
správy na všech úrovních však mají značný 
prostor k tomu, aby svůj dopad na životní 
prostředí omezily ještě více svým 
rozhodováním o nákupech. Členské státy a 
regiony by měly podniknout další kroky, 
aby dosáhly cíle uplatňovat kritéria pro 
zadávání zelených zakázek u nejméně 50 
% veřejných zakázek. Komise posoudí 
možnost zavedení norem v jednotlivých 
odvětvích s cílem podpořit zadávání 
zelených veřejných zakázek u dalších 
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produktů. kategorií produktů.

Or. pt

Pozměňovací návrh 255
Dan Jørgensen

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 36

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

36. Kromě povinných požadavků na zelené 
veřejné zakázky stanovených pro určité 
kategorie produktů přijala většina 
členských států dobrovolné akční plány a 
mnoho jich pro konkrétní skupiny produktů 
stanovilo konkrétní cíle. Orgány veřejné 
správy na všech úrovních však mají značný 
prostor k tomu, aby svůj dopad na životní 
prostředí omezily ještě více svým 
rozhodováním o nákupech. Členské státy a 
regiony by měly podniknout další kroky, 
aby dosáhly cíle uplatňovat kritéria pro 
zadávání zelených zakázek u nejméně 50 
% veřejných zakázek. Komise posoudí 
možnost zavedení dalších právních 
předpisů v jednotlivých odvětvích s cílem 
zavést závazná pravidla zadávání zelených 
veřejných zakázek u dalších kategorií 
produktů.

36. Kromě povinných požadavků na zelené 
veřejné zakázky stanovených pro určité 
kategorie produktů přijala většina 
členských států dobrovolné akční plány a 
mnoho jich pro konkrétní skupiny produktů 
stanovilo konkrétní cíle. Orgány veřejné 
správy na všech úrovních však mají značný 
prostor k tomu, aby svůj dopad na životní 
prostředí omezily ještě více svým 
rozhodováním o nákupech. Členské státy a 
regiony by měly podniknout další kroky, 
aby dosáhly cíle uplatňovat kritéria pro 
zadávání zelených zakázek u nejméně 50 
% veřejných zakázek. Komise posoudí 
možnost zavedení dalších právních 
předpisů v jednotlivých odvětvích s cílem 
zavést závazná pravidla zadávání zelených 
veřejných zakázek u dalších kategorií 
produktů, včetně potravin.

Or. en

Pozměňovací návrh 256
Anna Rosbach

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 36

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

36. Kromě povinných požadavků na zelené 
veřejné zakázky stanovených pro určité 

36. Kromě povinných požadavků na zelené 
veřejné zakázky stanovených pro určité 
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kategorie produktů přijala většina 
členských států dobrovolné akční plány a 
mnoho jich pro konkrétní skupiny produktů 
stanovilo konkrétní cíle. Orgány veřejné 
správy na všech úrovních však mají značný 
prostor k tomu, aby svůj dopad na životní 
prostředí omezily ještě více svým 
rozhodováním o nákupech. Členské státy a
regiony by měly podniknout další kroky, 
aby dosáhly cíle uplatňovat kritéria pro 
zadávání zelených zakázek u nejméně 50 
% veřejných zakázek. Komise posoudí 
možnost zavedení dalších právních 
předpisů v jednotlivých odvětvích s cílem 
zavést závazná pravidla zadávání zelených 
veřejných zakázek u dalších kategorií 
produktů.

kategorie produktů přijala většina 
členských států dobrovolné akční plány a 
mnoho jich pro konkrétní skupiny produktů 
stanovilo konkrétní cíle. Orgány veřejné 
správy na všech úrovních však mají značný 
prostor k tomu, aby svůj dopad na životní 
prostředí omezily ještě více svým 
rozhodováním o nákupech. Členské státy a 
regiony by měly podniknout další kroky, 
aby dosáhly cíle uplatňovat kritéria 
Evropské unie pro zadávání zelených 
zakázek u nejméně 50 % veřejných 
zakázek. Komise posoudí možnost 
zavedení dalších právních předpisů v 
jednotlivých odvětvích s cílem zavést 
závazná pravidla zadávání zelených 
veřejných zakázek u dalších kategorií 
produktů.

Or. en

Pozměňovací návrh 257
João Ferreira

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

37. Značný potenciál ke zlepšení existuje 
též v oblasti nakládání s odpady v EU. 
Cílem je lepší využívání zdrojů, otevírání 
nových trhů, vytváření nových pracovních 
míst a snižování závislosti na dovozu 
surovin a zároveň omezování dopadů na 
životní prostředí. Každý rok se v EU 
vyprodukuje 2,7 miliard tun odpadu, z 
nichž 98 milionů tun představuje odpad 
nebezpečný. V průměru je znovu použito 
nebo recyklováno pouze 40 % pevného 
odpadu. Zbytek končí na skládce nebo ve 
spalovně. V některých členských státech se 
recykluje více než 70 % odpadu, což 
dokládá, že odpad lze využívat jako jeden 
z klíčových zdrojů EU. Zároveň však 
mnoho členských států odváží přes 75 % 

37. Značný potenciál ke zlepšení existuje 
též v oblasti veřejného nakládání s odpady 
v EU. Cílem je lepší využívání zdrojů, 
otevírání nových trhů, vytváření nových 
pracovních míst a snižování závislosti na 
dovozu surovin a zároveň omezování 
dopadů na životní prostředí. Každý rok se 
v EU vyprodukuje 2,7 miliard tun odpadu, 
z nichž 98 milionů tun představuje odpad 
nebezpečný. V průměru je znovu použito 
nebo recyklováno pouze 40 % pevného 
odpadu. Zbytek končí na skládce nebo ve 
spalovně. V některých členských státech se 
recykluje více než 70 % odpadu, což 
dokládá, že odpad lze využívat jako 
druhotné naleziště zdrojů pro EU a může 
nahradit nebo doplňovat primární těžbu. 
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komunálního odpadu na skládku. Zároveň však mnoho členských států 
odváží přes 75 % komunálního odpadu na 
skládku.

Or. pt

Pozměňovací návrh 258
Gilles Pargneaux

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

37. Značný potenciál ke zlepšení existuje 
též v oblasti nakládání s odpady v EU. 
Cílem je lepší využívání zdrojů, otevírání 
nových trhů, vytváření nových pracovních 
míst a snižování závislosti na dovozu 
surovin a zároveň omezování dopadů na 
životní prostředí. Každý rok se v EU 
vyprodukuje 2,7 miliard tun odpadu, z 
nichž 98 milionů tun představuje odpad 
nebezpečný. V průměru je znovu použito 
nebo recyklováno pouze 40 % pevného 
odpadu. Zbytek končí na skládce nebo ve 
spalovně. V některých členských státech se 
recykluje více než 70 % odpadu, což 
dokládá, že odpad lze využívat jako jeden 
z klíčových zdrojů EU. Zároveň však 
mnoho členských států odváží přes 75 % 
komunálního odpadu na skládku.

37. Značný potenciál ke zlepšení existuje 
též v oblasti nakládání s odpady v EU. 
Cílem je lepší využívání zdrojů, otevírání 
nových trhů, vytváření nových pracovních 
míst a snižování závislosti na dovozu 
surovin a zároveň omezování dopadů na 
životní prostředí. Každý rok se v EU 
vyprodukuje 2,7 miliard tun odpadu, z 
nichž 98 milionů tun představuje odpad 
nebezpečný. V průměru je znovu použito 
nebo recyklováno pouze 40 % pevného 
odpadu. Pro tekutý odpad neexistují žádné 
spolehlivé číselné údaje, ale objem jeho 
recyklace je samozřejmě velmi malý. 
Zbytek končí na skládce nebo ve spalovně. 
V některých členských státech se recykluje 
více než 70 % odpadu, což dokládá, že 
odpad lze využívat jako jeden z klíčových 
zdrojů EU. Zároveň však mnoho členských 
států odváží přes 75 % komunálního 
odpadu na skládku.

Or. fr

Pozměňovací návrh 259
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 37
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

37. Značný potenciál ke zlepšení existuje 
též v oblasti nakládání s odpady v EU. 
Cílem je lepší využívání zdrojů, otevírání 
nových trhů, vytváření nových pracovních 
míst a snižování závislosti na dovozu 
surovin a zároveň omezování dopadů na 
životní prostředí. Každý rok se v EU 
vyprodukuje 2,7 miliard tun odpadu, z 
nichž 98 milionů tun představuje odpad 
nebezpečný. V průměru je znovu použito
nebo recyklováno pouze 40 % pevného 
odpadu. Zbytek končí na skládce nebo ve 
spalovně. V některých členských státech se 
recykluje více než 70 % odpadu, což 
dokládá, že odpad lze využívat jako jeden 
z klíčových zdrojů EU. Zároveň však 
mnoho členských států odváží přes 75 % 
komunálního odpadu na skládku.

37. Značný potenciál ke zlepšení existuje 
též v oblasti nakládání s odpady v EU. 
Cílem je lepší využívání zdrojů, otevírání 
nových trhů, vytváření nových pracovních 
míst a snižování závislosti na dovozu 
surovin a zároveň omezování dopadů na 
životní prostředí. Každý rok se v EU 
vyprodukuje 2,7 miliard tun odpadu, z 
nichž 98 milionů tun představuje odpad 
nebezpečný. V průměru je připraveno pro 
opětovné využití nebo recyklováno pouze 
40 % pevného odpadu. Zbytek končí na 
skládce nebo ve spalovně. V některých 
členských státech se recykluje více než 
70 % komunálního odpadu, což dokládá, 
že odpad lze využívat jako jeden 
z klíčových zdrojů EU. Zároveň však 
mnoho členských států odváží přes 75 % 
komunálního odpadu na skládku.

Or. en

Pozměňovací návrh 260
Matthias Groote

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

37. Značný potenciál ke zlepšení existuje 
též v oblasti nakládání s odpady v EU. 
Cílem je lepší využívání zdrojů, otevírání 
nových trhů, vytváření nových pracovních 
míst a snižování závislosti na dovozu 
surovin a zároveň omezování dopadů na 
životní prostředí. Každý rok se v EU 
vyprodukuje 2,7 miliard tun odpadu, z 
nichž 98 milionů tun představuje odpad 
nebezpečný. V průměru je znovu použito 
nebo recyklováno pouze 40 % pevného 
odpadu. Zbytek končí na skládce nebo ve 
spalovně. V některých členských státech se 

37. Značný potenciál ke zlepšení existuje 
též v oblasti nakládání s odpady v EU. 
Cílem je lepší využívání zdrojů, otevírání 
nových trhů, vytváření nových pracovních 
míst a snižování závislosti na dovozu 
surovin a zároveň omezování dopadů na 
životní prostředí. Každý rok se v EU 
vyprodukuje 2,7 miliard tun odpadu, z 
nichž 98 milionů tun představuje odpad 
nebezpečný. V průměru je znovu použito 
nebo recyklováno pouze 40 % pevného 
odpadu. Zbytek končí na skládce nebo ve 
spalovně. Podle hierarchie způsobů 
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recykluje více než 70 % odpadu, což 
dokládá, že odpad lze využívat jako jeden 
z klíčových zdrojů EU. Zároveň však 
mnoho členských států odváží přes 75 % 
komunálního odpadu na skládku.

nakládání s odpady by mělo spalování a 
ukládání na skládky představovat poslední 
možnost nakládání s odpadem. Ve všech 
případech musí být upřednostněna 
prevence, opětovné využití a recyklace 
odpadu. V některých členských státech se 
recykluje více než 70 % odpadu, což 
dokládá, že odpad lze využívat jako jeden 
z klíčových zdrojů EU. Zároveň však 
mnoho členských států odváží přes 75 % 
komunálního odpadu na skládku.

Or. de

Pozměňovací návrh 261
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

37. Značný potenciál ke zlepšení existuje 
též v oblasti nakládání s odpady v EU. 
Cílem je lepší využívání zdrojů, otevírání 
nových trhů, vytváření nových pracovních 
míst a snižování závislosti na dovozu 
surovin a zároveň omezování dopadů na 
životní prostředí. Každý rok se v EU 
vyprodukuje 2,7 miliard tun odpadu, z 
nichž 98 milionů tun představuje odpad 
nebezpečný. V průměru je znovu použito 
nebo recyklováno pouze 40 % pevného 
odpadu. Zbytek končí na skládce nebo ve 
spalovně. V některých členských státech se 
recykluje více než 70 % odpadu, což 
dokládá, že odpad lze využívat jako jeden 
z klíčových zdrojů EU. Zároveň však 
mnoho členských států odváží přes 75 % 
komunálního odpadu na skládku.

37. Značný potenciál ke zlepšení existuje 
též v oblasti nakládání s odpady v EU. 
Cílem je lepší využívání zdrojů a 
druhotných surovin, otevírání nových 
trhů, vytváření nových pracovních míst a 
snižování závislosti na dovozu surovin a 
zároveň omezování dopadů na životní
prostředí. Každý rok se v EU vyprodukuje 
2,7 miliard tun odpadu, z nichž 98 milionů 
tun představuje odpad nebezpečný. V 
průměru je znovu použito nebo 
recyklováno pouze 40 % pevného odpadu. 
Zbytek končí na skládce nebo ve spalovně. 
V některých členských státech se recykluje 
více než 70 % odpadu, což dokládá, že 
odpad lze využívat jako jeden z klíčových 
zdrojů EU. Zároveň však mnoho členských 
států odváží přes 75 % komunálního 
odpadu na skládku.

Or. en
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Pozměňovací návrh 262
Kārlis Šadurskis

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

38. K přeměně odpadu ve zdroj, již 
požaduje plán pro účinné využívání zdrojů, 
je nutné úplné provedení právních předpisů 
EU o odpadech v celé EU, které vycházejí 
z přísného uplatňování hierarchie způsobů 
nakládání s odpady a vztahují se na různé 
druhy odpadu. Dalšího úsilí je zapotřebí ke 
snížení produkce odpadu na obyvatele 
v absolutním vyjádření, k omezení 
energetického využití odpadu na 
nerecyklovatelné materiály, k postupnému 
odstraňování skládek, k zajištění kvalitní 
recyklace a k tvorbě trhů s druhotnými 
surovinami. S nebezpečným odpadem bude 
třeba v souladu s dohodou přijatou na 
summitu Rio+20 nakládat tak, aby byly 
minimalizovány významné nepříznivé 
účinky na lidské zdraví a životní prostředí. 
Za tímto účelem by měly být v celé EU 
mnohem systematičtěji uplatňovány tržní 
nástroje zvýhodňující prevenci vzniku, 
recyklaci a opětovné použití odpadu. Měly 
by být odstraněny překážky omezující 
činnosti spojené s recyklací na vnitřním 
trhu EU a přezkoumány stávající cíle v 
oblasti předcházení vzniku, opětovného 
použití, recyklace, využití a snižování 
množství odpadu ukládaného na skládky 
tak, aby bylo možné přejít k „cyklickému“ 
hospodářství, vyznačujícímu se 
kaskádovým využíváním zdrojů a téměř 
nulovým zbytkovým odpadem.

38. K přeměně odpadu ve zdroj, již 
požaduje plán pro účinné využívání zdrojů, 
je nutné úplné provedení právních předpisů 
EU o odpadech v celé EU, které vycházejí 
z přísného uplatňování hierarchie způsobů 
nakládání s odpady a vztahují se na různé 
druhy odpadu. Dalšího úsilí, a to i v oblasti 
předcházení vzniku odpadu, je zapotřebí 
ke snížení produkce odpadu, postupnému 
odklonu od odstraňování 
recyklovatelného a kompostovatelného 
odpadu, dalšímu nezbytnému plánování 
pro rozvoj potřebné infrastruktury pro 
recyklaci a využití, k zajištění kvalitní 
recyklace a k tvorbě trhů s druhotnými 
surovinami. S nebezpečným odpadem bude 
třeba v souladu s dohodou přijatou na 
summitu Rio+20 nakládat tak, aby byly 
minimalizovány významné nepříznivé 
účinky na lidské zdraví a životní prostředí.

Or. en

Pozměňovací návrh 263
Karl-Heinz Florenz
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Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

38. K přeměně odpadu ve zdroj, již 
požaduje plán pro účinné využívání zdrojů, 
je nutné úplné provedení právních předpisů 
EU o odpadech v celé EU, které vycházejí 
z přísného uplatňování hierarchie způsobů 
nakládání s odpady a vztahují se na různé 
druhy odpadu. Dalšího úsilí je zapotřebí ke 
snížení produkce odpadu na obyvatele 
v absolutním vyjádření, k omezení 
energetického využití odpadu na 
nerecyklovatelné materiály, k postupnému 
odstraňování skládek, k zajištění kvalitní 
recyklace a k tvorbě trhů s druhotnými 
surovinami. S nebezpečným odpadem bude 
třeba v souladu s dohodou přijatou na 
summitu Rio+20 nakládat tak, aby byly 
minimalizovány významné nepříznivé 
účinky na lidské zdraví a životní prostředí. 
Za tímto účelem by měly být v celé EU 
mnohem systematičtěji uplatňovány tržní 
nástroje zvýhodňující prevenci vzniku, 
recyklaci a opětovné použití odpadu. Měly 
by být odstraněny překážky omezující 
činnosti spojené s recyklací na vnitřním 
trhu EU a přezkoumány stávající cíle v 
oblasti předcházení vzniku, opětovného 
použití, recyklace, využití a snižování 
množství odpadu ukládaného na skládky 
tak, aby bylo možné přejít k „cyklickému“ 
hospodářství, vyznačujícímu se 
kaskádovým využíváním zdrojů a téměř 
nulovým zbytkovým odpadem.

38. K přeměně odpadu ve zdroj, již 
požaduje plán pro účinné využívání zdrojů, 
je nutné úplné provedení právních předpisů 
EU o odpadech v celé EU, které vycházejí 
z přísného uplatňování hierarchie způsobů 
nakládání s odpady a vztahují se na různé 
druhy odpadu. Dalšího úsilí je zapotřebí k 
omezení energetického využití odpadu na 
nerecyklovatelné a biologicky 
nerozložitelné materiály, k postupnému 
odstraňování skládek, k zajištění kvalitní 
recyklace a k tvorbě trhů s druhotnými 
surovinami. S nebezpečným odpadem bude 
třeba v souladu s dohodou přijatou na 
summitu Rio+20 nakládat tak, aby byly 
minimalizovány významné nepříznivé 
účinky na lidské zdraví a životní prostředí. 
Za tímto účelem by měly být v celé EU 
mnohem systematičtěji uplatňovány tržní 
nástroje, které odpovídají pětistupňové 
hierarchii způsobů nakládání s odpady. 
Měly by být odstraněny překážky 
omezující činnosti spojené s recyklací na 
vnitřním trhu EU a přezkoumány stávající 
cíle v oblasti předcházení vzniku, 
opětovného použití, recyklace, využití a 
harmonogramu snižování množství 
odpadu ukládaného na skládky tak, aby 
bylo možné přejít k „cyklickému“ 
hospodářství, vyznačujícímu se 
kaskádovým využíváním zdrojů a téměř 
nulovým zbytkovým odpadem.

Or. de

Pozměňovací návrh 264
Giancarlo Scottà

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 38
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

38. K přeměně odpadu ve zdroj, již 
požaduje plán pro účinné využívání zdrojů, 
je nutné úplné provedení právních předpisů 
EU o odpadech v celé EU, které vycházejí 
z přísného uplatňování hierarchie způsobů 
nakládání s odpady a vztahují se na různé 
druhy odpadu. Dalšího úsilí je zapotřebí ke 
snížení produkce odpadu na obyvatele 
v absolutním vyjádření, k omezení 
energetického využití odpadu na 
nerecyklovatelné materiály, k postupnému 
odstraňování skládek, k zajištění kvalitní 
recyklace a k tvorbě trhů s druhotnými 
surovinami. S nebezpečným odpadem bude 
třeba v souladu s dohodou přijatou na 
summitu Rio+20 nakládat tak, aby byly 
minimalizovány významné nepříznivé 
účinky na lidské zdraví a životní prostředí. 
Za tímto účelem by měly být v celé EU 
mnohem systematičtěji uplatňovány tržní 
nástroje zvýhodňující prevenci vzniku, 
recyklaci a opětovné použití odpadu. Měly 
by být odstraněny překážky omezující 
činnosti spojené s recyklací na vnitřním 
trhu EU a přezkoumány stávající cíle v 
oblasti předcházení vzniku, opětovného 
použití, recyklace, využití a snižování 
množství odpadu ukládaného na skládky 
tak, aby bylo možné přejít k „cyklickému“ 
hospodářství, vyznačujícímu se 
kaskádovým využíváním zdrojů a téměř 
nulovým zbytkovým odpadem.

38. K přeměně odpadu ve zdroj, již 
požaduje plán pro účinné využívání zdrojů, 
je nutné úplné provedení právních předpisů 
EU o odpadech v celé EU, které vycházejí 
z přísného uplatňování hierarchie způsobů 
nakládání s odpady a vztahují se na různé 
druhy odpadu. Dalšího úsilí je zapotřebí ke 
snížení produkce odpadu v jednotlivých 
zemích v poměru k HNP, k zajištění 
kvalitní recyklace a k tvorbě trhů s 
druhotnými surovinami. S nebezpečným 
odpadem bude třeba v souladu s dohodou 
přijatou na summitu Rio+20 nakládat tak, 
aby byly minimalizovány významné 
nepříznivé účinky na lidské zdraví a 
životní prostředí. Za tímto účelem by měly 
být v celé EU mnohem systematičtěji 
uplatňovány tržní nástroje zvýhodňující 
prevenci vzniku, recyklaci a opětovné 
použití odpadu. Měly by být odstraněny 
překážky omezující činnosti spojené s 
recyklací na vnitřním trhu EU a 
přezkoumány stávající cíle v oblasti 
předcházení vzniku, opětovného použití, 
recyklace, využití a snižování množství 
odpadu ukládaného na skládky tak, aby 
bylo možné přejít k „cyklickému“ 
hospodářství, vyznačujícímu se 
kaskádovým využíváním zdrojů a téměř 
nulovým zbytkovým odpadem.

Or. it

Odůvodnění

Úplné odstranění skládek do roku 2020 je nerealistické.

Pozměňovací návrh 265
João Ferreira, Sabine Wils
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Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

38. K přeměně odpadu ve zdroj, již 
požaduje plán pro účinné využívání zdrojů, 
je nutné úplné provedení právních předpisů 
EU o odpadech v celé EU, které vycházejí 
z přísného uplatňování hierarchie způsobů 
nakládání s odpady a vztahují se na různé 
druhy odpadu. Dalšího úsilí je zapotřebí ke 
snížení produkce odpadu na obyvatele 
v absolutním vyjádření, k omezení 
energetického využití odpadu na 
nerecyklovatelné materiály, k postupnému 
odstraňování skládek, k zajištění kvalitní 
recyklace a k tvorbě trhů s druhotnými 
surovinami. S nebezpečným odpadem bude 
třeba v souladu s dohodou přijatou na 
summitu Rio+20 nakládat tak, aby byly 
minimalizovány významné nepříznivé 
účinky na lidské zdraví a životní prostředí. 
Za tímto účelem by měly být v celé EU 
mnohem systematičtěji uplatňovány tržní 
nástroje zvýhodňující prevenci vzniku, 
recyklaci a opětovné použití odpadu. Měly 
by být odstraněny překážky omezující 
činnosti spojené s recyklací na vnitřním 
trhu EU a přezkoumány stávající cíle v 
oblasti předcházení vzniku, opětovného 
použití, recyklace, využití a snižování 
množství odpadu ukládaného na skládky 
tak, aby bylo možné přejít k „cyklickému“ 
hospodářství, vyznačujícímu se 
kaskádovým využíváním zdrojů a téměř 
nulovým zbytkovým odpadem.

38. K přeměně odpadu ve zdroj, již 
požaduje plán pro účinné využívání zdrojů, 
je nutné úplné provedení právních předpisů 
EU o odpadech v celé EU, které vycházejí 
z přísného uplatňování hierarchie způsobů 
nakládání s odpady a vztahují se na různé 
druhy odpadu. Dalšího úsilí je zapotřebí ke 
snížení produkce odpadu na obyvatele 
v absolutním vyjádření, k omezení 
energetického využití odpadu na 
nerecyklovatelné materiály, k postupnému 
odstraňování skládek, k zajištění kvalitní 
recyklace a k tvorbě trhů s druhotnými 
surovinami. S nebezpečným odpadem bude 
třeba v souladu s dohodou přijatou na 
summitu Rio+20 nakládat tak, aby byly 
minimalizovány významné nepříznivé 
účinky na lidské zdraví a životní prostředí. 
Za tímto účelem by měly být v celé EU 
mnohem systematičtěji uplatňovány právní 
a ekonomické pobídky zvýhodňující 
prevenci vzniku, recyklaci a opětovné 
použití odpadu. Měly by být přezkoumány 
stávající cíle v oblasti předcházení vzniku, 
opětovného použití, recyklace, využití a 
snižování množství odpadu ukládaného na 
skládky tak, aby bylo možné přejít 
k „cyklickému“ hospodářství, 
vyznačujícímu se kaskádovým využíváním 
zdrojů a téměř nulovým zbytkovým 
odpadem.

Or. pt

Pozměňovací návrh 266
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 38
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

38. K přeměně odpadu ve zdroj, již 
požaduje plán pro účinné využívání zdrojů, 
je nutné úplné provedení právních předpisů 
EU o odpadech v celé EU, které vycházejí 
z přísného uplatňování hierarchie způsobů 
nakládání s odpady a vztahují se na různé 
druhy odpadu. Dalšího úsilí je zapotřebí ke
snížení produkce odpadu na obyvatele 
v absolutním vyjádření, k omezení 
energetického využití odpadu na 
nerecyklovatelné materiály, k postupnému 
odstraňování skládek, k zajištění kvalitní 
recyklace a k tvorbě trhů s druhotnými
surovinami. S nebezpečným odpadem bude 
třeba v souladu s dohodou přijatou na 
summitu Rio+20 nakládat tak, aby byly 
minimalizovány významné nepříznivé 
účinky na lidské zdraví a životní prostředí. 
Za tímto účelem by měly být v celé EU 
mnohem systematičtěji uplatňovány tržní 
nástroje zvýhodňující prevenci vzniku, 
recyklaci a opětovné použití odpadu. Měly 
by být odstraněny překážky omezující 
činnosti spojené s recyklací na vnitřním 
trhu EU a přezkoumány stávající cíle v 
oblasti předcházení vzniku, opětovného 
použití, recyklace, využití a snižování 
množství odpadu ukládaného na skládky 
tak, aby bylo možné přejít k „cyklickému“ 
hospodářství, vyznačujícímu se 
kaskádovým využíváním zdrojů a téměř 
nulovým zbytkovým odpadem.

38. K přeměně odpadu ve zdroj, již 
požaduje plán pro účinné využívání zdrojů, 
tím, že se do roku 2020 dosáhne téměř 
nulového zbytkového odpadu, je nutné 
úplné provedení a posílení právních 
předpisů EU o odpadech v celé EU, které 
vycházejí z přísného uplatňování hierarchie 
způsobů nakládání s odpady a vztahují se 
na různé druhy odpadu. Dalšího úsilí, 
včetně předcházení vzniku (např. 
omezením plýtvání potravinami), je 
zapotřebí k dosažení významného snížení 
roční produkce odpadu na obyvatele v 
absolutním vyjádření, k omezení 
energetického využití odpadu na 
nerecyklovatelné a nekompostovatelné 
materiály, k postupnému odstraňování 
skládek, s výjimkou některých 
nebezpečných odpadů, u nichž skládka 
představuje nejbezpečnější způsob 
odstranění, k podpoře opětovného použití, 
k zajištění kvalitní recyklace a cyklů 
netoxických materiálů a k tvorbě trhů s 
druhotnými surovinami. S nebezpečným 
odpadem bude třeba v souladu s dohodou 
přijatou na summitu Rio+20 nakládat tak, 
aby byly minimalizovány významné 
nepříznivé účinky na lidské zdraví a 
životní prostředí. Za tímto účelem by měly 
být v celé EU mnohem systematičtěji 
uplatňovány tržní nástroje zvýhodňující 
prevenci vzniku, recyklaci a opětovné 
použití odpadu. Proto by se neměly 
v příštím víceletém finančním rámci 
vynakládat žádné další veřejné prostředky 
na infrastrukturu skládek. Měly by být 
odstraněny překážky omezující činnosti 
spojené s recyklací na vnitřním trhu EU a 
přezkoumány stávající cíle v oblasti 
předcházení vzniku, opětovného použití, 
recyklace, využití a snižování množství 
odpadu ukládaného na skládky tak, aby 
bylo možné přejít k „cyklickému“ 
hospodářství, vyznačujícímu se 
kaskádovým využíváním zdrojů a téměř 
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nulovým zbytkovým odpadem.

Or. en

Pozměňovací návrh 267
Gilles Pargneaux

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

38. K přeměně odpadu ve zdroj, již 
požaduje plán pro účinné využívání zdrojů, 
je nutné úplné provedení právních předpisů 
EU o odpadech v celé EU, které vycházejí 
z přísného uplatňování hierarchie způsobů 
nakládání s odpady a vztahují se na různé 
druhy odpadu. Dalšího úsilí je zapotřebí ke 
snížení produkce odpadu na obyvatele 
v absolutním vyjádření, k omezení 
energetického využití odpadu na 
nerecyklovatelné materiály, k postupnému 
odstraňování skládek, k zajištění kvalitní 
recyklace a k tvorbě trhů s druhotnými 
surovinami. S nebezpečným odpadem bude 
třeba v souladu s dohodou přijatou na 
summitu Rio+20 nakládat tak, aby byly 
minimalizovány významné nepříznivé 
účinky na lidské zdraví a životní prostředí. 
Za tímto účelem by měly být v celé EU 
mnohem systematičtěji uplatňovány tržní 
nástroje zvýhodňující prevenci vzniku, 
recyklaci a opětovné použití odpadu. Měly 
by být odstraněny překážky omezující 
činnosti spojené s recyklací na vnitřním 
trhu EU a přezkoumány stávající cíle v 
oblasti předcházení vzniku, opětovného 
použití, recyklace, využití a snižování 
množství odpadu ukládaného na skládky 
tak, aby bylo možné přejít k „cyklickému“ 
hospodářství, vyznačujícímu se 
kaskádovým využíváním zdrojů a téměř 
nulovým zbytkovým odpadem.

38. K přeměně odpadu ve zdroj, již 
požaduje plán pro účinné využívání zdrojů, 
je nutné úplné provedení právních předpisů 
EU o odpadech v celé EU, které vycházejí 
z přísného uplatňování hierarchie způsobů 
nakládání s odpady a vztahují se na různé 
druhy odpadu. V případě tekutého odpadu 
musí být prioritou sběr použitého tuku u 
zdroje předtím, než je vypuštěn do sítí 
odpadní vody. Dalšího úsilí je zapotřebí ke 
snížení produkce odpadu na obyvatele 
v absolutním vyjádření, k omezení 
energetického využití odpadu na 
nerecyklovatelné materiály, k postupnému 
odstraňování skládek, k zajištění kvalitní 
recyklace a k tvorbě trhů s druhotnými 
surovinami. S nebezpečným odpadem bude 
třeba v souladu s dohodou přijatou na 
summitu Rio+20 nakládat tak, aby byly 
minimalizovány významné nepříznivé 
účinky na lidské zdraví a životní prostředí. 
Za tímto účelem by měly být v celé EU 
mnohem systematičtěji uplatňovány tržní 
nástroje zvýhodňující prevenci vzniku, 
recyklaci a opětovné použití odpadu. Měly 
by být odstraněny překážky omezující 
činnosti spojené s recyklací na vnitřním 
trhu EU a přezkoumány stávající cíle v 
oblasti předcházení vzniku, opětovného 
použití, recyklace, využití a snižování 
množství odpadu ukládaného na skládky 
tak, aby bylo možné přejít k „cyklickému“ 
hospodářství, vyznačujícímu se 
kaskádovým využíváním zdrojů a téměř 



AM\931425CS.doc 57/66 PE508.027v01-00

CS

nulovým zbytkovým odpadem.

Or. fr

Pozměňovací návrh 268
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

38. K přeměně odpadu ve zdroj, již 
požaduje plán pro účinné využívání zdrojů, 
je nutné úplné provedení právních předpisů 
EU o odpadech v celé EU, které vycházejí 
z přísného uplatňování hierarchie způsobů 
nakládání s odpady a vztahují se na různé 
druhy odpadu. Dalšího úsilí je zapotřebí ke 
snížení produkce odpadu na obyvatele 
v absolutním vyjádření, k omezení 
energetického využití odpadu na 
nerecyklovatelné materiály, k postupnému 
odstraňování skládek, k zajištění kvalitní 
recyklace a k tvorbě trhů s druhotnými 
surovinami. S nebezpečným odpadem bude 
třeba v souladu s dohodou přijatou na 
summitu Rio+20 nakládat tak, aby byly 
minimalizovány významné nepříznivé 
účinky na lidské zdraví a životní prostředí. 
Za tímto účelem by měly být v celé EU 
mnohem systematičtěji uplatňovány tržní 
nástroje zvýhodňující prevenci vzniku, 
recyklaci a opětovné použití odpadu. Měly 
by být odstraněny překážky omezující 
činnosti spojené s recyklací na vnitřním 
trhu EU a přezkoumány stávající cíle v 
oblasti předcházení vzniku, opětovného 
použití, recyklace, využití a snižování 
množství odpadu ukládaného na skládky 
tak, aby bylo možné přejít k „cyklickému“ 
hospodářství, vyznačujícímu se 
kaskádovým využíváním zdrojů a téměř 
nulovým zbytkovým odpadem.

38. K přeměně odpadu ve zdroj, již 
požaduje plán pro účinné využívání zdrojů, 
je nutné úplné provedení právních předpisů 
EU o odpadech v celé EU, které vycházejí 
z přísného uplatňování hierarchie způsobů 
nakládání s odpady, zohledňují úvahy z 
hlediska životního cyklu o celkových 
dopadech produkce odpadu a nakládání s 
ním a vztahují se na různé druhy odpadu. 
Dalšího úsilí je zapotřebí ke snížení 
produkce odpadu na obyvatele 
v absolutním vyjádření, k omezení 
energetického využití odpadu na 
nerecyklovatelné materiály, k postupnému 
odstraňování skládek, k zajištění kvalitní 
recyklace a k tvorbě trhů s druhotnými 
surovinami. S nebezpečným odpadem bude 
třeba v souladu s dohodou přijatou na 
summitu Rio+20 nakládat tak, aby byly 
minimalizovány významné nepříznivé 
účinky na lidské zdraví a životní prostředí. 
Za tímto účelem by měly být v celé EU 
mnohem systematičtěji uplatňovány tržní 
nástroje zvýhodňující prevenci vzniku, 
recyklaci a opětovné použití odpadu. Měly 
by být odstraněny překážky omezující 
činnosti spojené s recyklací na vnitřním 
trhu EU a přezkoumány stávající cíle v 
oblasti předcházení vzniku, opětovného 
použití, recyklace, využití a snižování 
množství odpadu ukládaného na skládky 
tak, aby bylo možné přejít k „cyklickému“ 
hospodářství, vyznačujícímu se 
kaskádovým využíváním zdrojů a téměř 
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nulovým zbytkovým odpadem.
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Pozměňovací návrh 269
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

38. K přeměně odpadu ve zdroj, již 
požaduje plán pro účinné využívání zdrojů, 
je nutné úplné provedení právních předpisů 
EU o odpadech v celé EU, které vycházejí 
z přísného uplatňování hierarchie způsobů
nakládání s odpady a vztahují se na různé 
druhy odpadu. Dalšího úsilí je zapotřebí ke 
snížení produkce odpadu na obyvatele 
v absolutním vyjádření, k omezení 
energetického využití odpadu na 
nerecyklovatelné materiály, k postupnému 
odstraňování skládek, k zajištění kvalitní 
recyklace a k tvorbě trhů s druhotnými 
surovinami. S nebezpečným odpadem bude 
třeba v souladu s dohodou přijatou na 
summitu Rio+20 nakládat tak, aby byly 
minimalizovány významné nepříznivé 
účinky na lidské zdraví a životní prostředí. 
Za tímto účelem by měly být v celé EU 
mnohem systematičtěji uplatňovány tržní 
nástroje zvýhodňující prevenci vzniku, 
recyklaci a opětovné použití odpadu. Měly 
by být odstraněny překážky omezující 
činnosti spojené s recyklací na vnitřním 
trhu EU a přezkoumány stávající cíle v 
oblasti předcházení vzniku, opětovného 
použití, recyklace, využití a snižování 
množství odpadu ukládaného na skládky 
tak, aby bylo možné přejít k „cyklickému“ 
hospodářství, vyznačujícímu se 
kaskádovým využíváním zdrojů a téměř 
nulovým zbytkovým odpadem.

38. K přeměně odpadu ve zdroj, již 
požaduje plán pro účinné využívání zdrojů, 
je nutné úplné provedení právních předpisů 
EU o odpadech v celé EU, které vycházejí 
z přísného uplatňování hierarchie způsobů 
nakládání s odpady a vztahují se na různé 
druhy odpadu. Dalšího úsilí je zapotřebí ke 
snížení produkce odpadu na obyvatele 
v absolutním vyjádření, k omezení 
energetického využití odpadu na 
nerecyklovatelné materiály, k postupnému 
odstraňování skládek, k zajištění kvalitní 
recyklace a cyklů netoxických materiálů a 
k tvorbě trhů s druhotnými surovinami. S 
nebezpečným odpadem bude třeba 
v souladu s dohodou přijatou na summitu 
Rio+20 nakládat tak, aby byly 
minimalizovány významné nepříznivé 
účinky na lidské zdraví a životní prostředí. 
Za tímto účelem by měly být v celé EU 
mnohem systematičtěji uplatňovány tržní 
nástroje zvýhodňující prevenci vzniku, 
recyklaci a opětovné použití odpadu. Měly 
by být odstraněny překážky omezující 
činnosti spojené s recyklací na vnitřním 
trhu EU a přezkoumány stávající cíle v 
oblasti předcházení vzniku, opětovného 
použití, recyklace, využití a snižování 
množství odpadu ukládaného na skládky 
tak, aby bylo možné přejít k „cyklickému“ 
hospodářství, vyznačujícímu se 
kaskádovým využíváním zdrojů a téměř 
nulovým zbytkovým odpadem.



AM\931425CS.doc 59/66 PE508.027v01-00

CS
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Pozměňovací návrh 270
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

38. K přeměně odpadu ve zdroj, již 
požaduje plán pro účinné využívání zdrojů, 
je nutné úplné provedení právních předpisů 
EU o odpadech v celé EU, které vycházejí 
z přísného uplatňování hierarchie způsobů 
nakládání s odpady a vztahují se na různé 
druhy odpadu. Dalšího úsilí je zapotřebí ke 
snížení produkce odpadu na obyvatele 
v absolutním vyjádření, k omezení 
energetického využití odpadu na 
nerecyklovatelné materiály, k postupnému 
odstraňování skládek, k zajištění kvalitní 
recyklace a k tvorbě trhů s druhotnými 
surovinami. S nebezpečným odpadem bude 
třeba v souladu s dohodou přijatou na 
summitu Rio+20 nakládat tak, aby byly 
minimalizovány významné nepříznivé 
účinky na lidské zdraví a životní prostředí. 
Za tímto účelem by měly být v celé EU 
mnohem systematičtěji uplatňovány tržní 
nástroje zvýhodňující prevenci vzniku, 
recyklaci a opětovné použití odpadu. Měly 
by být odstraněny překážky omezující 
činnosti spojené s recyklací na vnitřním 
trhu EU a přezkoumány stávající cíle v
oblasti předcházení vzniku, opětovného 
použití, recyklace, využití a snižování 
množství odpadu ukládaného na skládky 
tak, aby bylo možné přejít k „cyklickému“ 
hospodářství, vyznačujícímu se 
kaskádovým využíváním zdrojů a téměř 
nulovým zbytkovým odpadem.

38. K přeměně odpadu ve zdroj, již 
požaduje plán pro účinné využívání zdrojů, 
je nutné úplné provedení právních předpisů 
EU o odpadech v celé EU, které vycházejí 
z přísného uplatňování hierarchie způsobů 
nakládání s odpady a vztahují se na různé 
druhy odpadu. Dalšího úsilí je zapotřebí ke 
snížení produkce odpadu na obyvatele 
v absolutním vyjádření, k omezení 
energetického využití odpadu na 
nerecyklovatelné materiály, k postupnému 
odstraňování skládek, k zajištění kvalitní 
recyklace a k tvorbě trhů s druhotnými 
surovinami. S nebezpečným odpadem bude 
třeba v souladu s dohodou přijatou na 
summitu Rio+20 nakládat tak, aby byly 
minimalizovány významné nepříznivé 
účinky na lidské zdraví a životní prostředí. 
Za tímto účelem by měla být v celé EU 
mnohem systematičtěji uplatňována 
kombinace různých tržních nástrojů 
zvýhodňujících prevenci vzniku, recyklaci 
a opětovné použití odpadu. Měly by být 
odstraněny překážky omezující činnosti 
spojené s recyklací na vnitřním trhu EU a 
přezkoumány stávající cíle v oblasti 
předcházení vzniku, opětovného použití, 
recyklace, využití a snižování množství 
odpadu ukládaného na skládky tak, aby 
bylo možné přejít k „cyklickému“ 
hospodářství, vyznačujícímu se 
kaskádovým využíváním zdrojů a téměř 
nulovým zbytkovým odpadem.

Or. en
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Pozměňovací návrh 271
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

38. K přeměně odpadu ve zdroj, již 
požaduje plán pro účinné využívání zdrojů, 
je nutné úplné provedení právních předpisů 
EU o odpadech v celé EU, které vycházejí 
z přísného uplatňování hierarchie způsobů 
nakládání s odpady a vztahují se na různé 
druhy odpadu. Dalšího úsilí je zapotřebí ke 
snížení produkce odpadu na obyvatele 
v absolutním vyjádření, k omezení 
energetického využití odpadu na 
nerecyklovatelné materiály, k postupnému 
odstraňování skládek, k zajištění kvalitní 
recyklace a k tvorbě trhů s druhotnými 
surovinami. S nebezpečným odpadem bude 
třeba v souladu s dohodou přijatou na 
summitu Rio+20 nakládat tak, aby byly 
minimalizovány významné nepříznivé 
účinky na lidské zdraví a životní prostředí. 
Za tímto účelem by měly být v celé EU
mnohem systematičtěji uplatňovány tržní 
nástroje zvýhodňující prevenci vzniku, 
recyklaci a opětovné použití odpadu. Měly 
by být odstraněny překážky omezující 
činnosti spojené s recyklací na vnitřním 
trhu EU a přezkoumány stávající cíle v 
oblasti předcházení vzniku, opětovného 
použití, recyklace, využití a snižování 
množství odpadu ukládaného na skládky 
tak, aby bylo možné přejít k „cyklickému“ 
hospodářství, vyznačujícímu se 
kaskádovým využíváním zdrojů a téměř 
nulovým zbytkovým odpadem.

38. K přeměně odpadu ve zdroj, již 
požaduje plán pro účinné využívání zdrojů, 
je nutné úplné provedení právních předpisů 
EU o odpadech v celé EU, které vycházejí 
z přísného uplatňování hierarchie způsobů 
nakládání s odpady a vztahují se na různé 
druhy odpadu. Dalšího úsilí je zapotřebí ke 
snížení produkce odpadu na obyvatele 
v absolutním vyjádření, k omezení 
energetického využití odpadu (zejména 
prostřednictvím spalování odpadu) na 
nerecyklovatelné materiály, k postupnému 
odstraňování skládek, k zajištění kvalitní 
recyklace a k tvorbě trhů s druhotnými 
surovinami. S nebezpečným odpadem bude 
třeba v souladu s dohodou přijatou na 
summitu Rio+20 nakládat tak, aby byly 
minimalizovány významné nepříznivé 
účinky na lidské zdraví a životní prostředí. 
Za tímto účelem by měly být v celé EU 
mnohem systematičtěji uplatňovány tržní 
nástroje zvýhodňující prevenci vzniku, 
recyklaci a opětovné použití odpadu. Měly 
by být odstraněny překážky omezující 
činnosti spojené s recyklací na vnitřním 
trhu EU a přezkoumány stávající cíle v 
oblasti předcházení vzniku, opětovného 
použití, recyklace, využití a snižování 
množství odpadu ukládaného na skládky 
tak, aby bylo možné přejít k „cyklickému“ 
hospodářství, vyznačujícímu se 
kaskádovým využíváním zdrojů a téměř 
nulovým zbytkovým odpadem.

Or. lt

Pozměňovací návrh 272
Elena Oana Antonescu
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Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

38. K přeměně odpadu ve zdroj, již 
požaduje plán pro účinné využívání zdrojů, 
je nutné úplné provedení právních předpisů 
EU o odpadech v celé EU, které vycházejí 
z přísného uplatňování hierarchie způsobů 
nakládání s odpady a vztahují se na různé 
druhy odpadu. Dalšího úsilí je zapotřebí ke 
snížení produkce odpadu na obyvatele 
v absolutním vyjádření, k omezení 
energetického využití odpadu na 
nerecyklovatelné materiály, k postupnému 
odstraňování skládek, k zajištění kvalitní 
recyklace a k tvorbě trhů s druhotnými 
surovinami. S nebezpečným odpadem bude 
třeba v souladu s dohodou přijatou na 
summitu Rio+20 nakládat tak, aby byly 
minimalizovány významné nepříznivé 
účinky na lidské zdraví a životní prostředí. 
Za tímto účelem by měly být v celé EU 
mnohem systematičtěji uplatňovány tržní 
nástroje zvýhodňující prevenci vzniku, 
recyklaci a opětovné použití odpadu. Měly 
by být odstraněny překážky omezující 
činnosti spojené s recyklací na vnitřním 
trhu EU a přezkoumány stávající cíle v 
oblasti předcházení vzniku, opětovného 
použití, recyklace, využití a snižování 
množství odpadu ukládaného na skládky 
tak, aby bylo možné přejít k „cyklickému“ 
hospodářství, vyznačujícímu se 
kaskádovým využíváním zdrojů a téměř 
nulovým zbytkovým odpadem.

38. K přeměně odpadu ve zdroj, již 
požaduje plán pro účinné využívání zdrojů, 
je nutné úplné provedení právních předpisů 
EU o odpadech v celé EU, které vycházejí 
z přísného uplatňování hierarchie způsobů 
nakládání s odpady a vztahují se na různé 
druhy odpadu. Dalšího úsilí je zapotřebí ke 
snížení produkce odpadu na obyvatele 
v absolutním vyjádření, k omezení 
energetického využití odpadu na 
nerecyklovatelné materiály, k postupnému 
odstraňování skládek, k zajištění kvalitní 
recyklace a k tvorbě trhů s druhotnými 
surovinami. S nebezpečným odpadem bude 
třeba v souladu s dohodou přijatou na 
summitu Rio+20 nakládat tak, aby byly 
minimalizovány významné nepříznivé 
účinky na lidské zdraví a životní prostředí. 
Za tímto účelem by měla být v celé EU 
mnohem systematičtěji uplatňována 
kombinace různých tržních nástrojů 
zvýhodňujících prevenci vzniku, recyklaci 
a opětovné použití odpadu. Měly by být 
odstraněny překážky omezující činnosti 
spojené s recyklací na vnitřním trhu EU a 
přezkoumány stávající cíle v oblasti 
předcházení vzniku, opětovného použití, 
recyklace, využití a snižování množství 
odpadu ukládaného na skládky tak, aby 
bylo možné přejít k „cyklickému“ 
hospodářství, vyznačujícímu se 
kaskádovým využíváním zdrojů a téměř 
nulovým zbytkovým odpadem.

Or. en

Pozměňovací návrh 273
Giancarlo Scottà
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Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 39

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

39. Účinné využívání zdrojů bude 
přednostně řešeno i v odvětví 
vodohospodářství s cílem napomoci 
dosažení dobrého stavu vod. Ačkoliv sucha 
a nedostatek vody postihují čím dál více 
částí Evropy, podle odhadů se stále 
vyplýtvá přibližně 20–40 % evropské vody 
například v důsledku netěsností 
v distribuční soustavě. Podle dostupných 
výsledků modelování v oblasti účinného 
hospodaření s vodou v EU stále existuje 
značný prostor ke zlepšení. Navíc se 
předpokládá, že rostoucí poptávka a 
dopady změny klimatu tlak na evropské 
vodní zdroje významně zvýší. V této 
souvislosti by Unie a členské státy měly 
přijmout opatření k tomu, aby odběr vody 
respektoval do roku 2020 omezené 
možnosti dostupných obnovitelných 
vodních zdrojů, mimo jiné účinnějším 
hospodařením s vodou díky využívání 
tržních mechanismů, jako je stanovení cen 
vody odrážejících skutečnou hodnotu vody. 
Pokrok zde usnadní urychlená demonstrace 
a zavádění inovačních technologií, systémů 
a obchodních modelů na základě 
strategického prováděcího plánu 
evropského inovačního partnerství v 
oblasti hospodaření s vodou.

39. Účinné využívání zdrojů bude 
přednostně řešeno i v odvětví 
vodohospodářství s cílem napomoci 
dosažení dobrého stavu vod. Ačkoliv sucha 
a nedostatek vody postihují čím dál více 
částí Evropy, podle odhadů se stále 
vyplýtvá přibližně 20–40 % evropské vody 
například v důsledku netěsností 
v distribuční soustavě. Podle dostupných 
výsledků modelování v oblasti účinného 
hospodaření s vodou v EU stále existuje 
značný prostor ke zlepšení. Navíc se 
předpokládá, že rostoucí poptávka a
dopady změny klimatu tlak na evropské 
vodní zdroje významně zvýší. V této 
souvislosti by Unie a členské státy měly 
přijmout opatření k tomu, aby odběr vody 
respektoval do roku 2020 omezené 
možnosti dostupných obnovitelných 
vodních zdrojů, mimo jiné účinnějším 
hospodařením s vodou díky využívání 
tržních mechanismů, jako je stanovení cen 
vody odrážejících skutečnou hodnotu vody, 
přičemž musí být zajištěno, aby každý 
občan měl k tomuto životně důležitému 
zdroji přístup. Pokrok zde usnadní 
urychlená demonstrace a zavádění 
inovačních technologií, systémů a 
obchodních modelů na základě 
strategického prováděcího plánu 
evropského inovačního partnerství v 
oblasti hospodaření s vodou.

Or. it

Pozměňovací návrh 274
Gilles Pargneaux

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 39
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

39. Účinné využívání zdrojů bude 
přednostně řešeno i v odvětví 
vodohospodářství s cílem napomoci 
dosažení dobrého stavu vod. Ačkoliv sucha 
a nedostatek vody postihují čím dál více 
částí Evropy, podle odhadů se stále 
vyplýtvá přibližně 20–40 % evropské vody 
například v důsledku netěsností 
v distribuční soustavě. Podle dostupných 
výsledků modelování v oblasti účinného 
hospodaření s vodou v EU stále existuje 
značný prostor ke zlepšení. Navíc se 
předpokládá, že rostoucí poptávka a 
dopady změny klimatu tlak na evropské 
vodní zdroje významně zvýší. V této 
souvislosti by Unie a členské státy měly 
přijmout opatření k tomu, aby odběr vody 
respektoval do roku 2020 omezené 
možnosti dostupných obnovitelných 
vodních zdrojů, mimo jiné účinnějším 
hospodařením s vodou díky využívání 
tržních mechanismů, jako je stanovení cen 
vody odrážejících skutečnou hodnotu vody. 
Pokrok zde usnadní urychlená demonstrace 
a zavádění inovačních technologií, systémů 
a obchodních modelů na základě 
strategického prováděcího plánu 
evropského inovačního partnerství v 
oblasti hospodaření s vodou.

39. Účinné využívání zdrojů bude 
přednostně řešeno i v odvětví 
vodohospodářství s cílem napomoci 
dosažení dobrého stavu vod. Ačkoliv sucha 
a nedostatek vody postihují čím dál více 
částí Evropy, podle odhadů se stále 
vyplýtvá přibližně 20–40 % evropské vody 
například v důsledku netěsností 
v distribuční soustavě. Podle dostupných 
výsledků modelování v oblasti účinného 
hospodaření s vodou v EU stále existuje 
značný prostor ke zlepšení. Navíc se 
předpokládá, že rostoucí poptávka a 
dopady změny klimatu tlak na evropské 
vodní zdroje významně zvýší. V této 
souvislosti by Unie a členské státy měly 
přijmout opatření k tomu, aby odběr vody 
respektoval do roku 2020 omezené 
možnosti dostupných obnovitelných 
vodních zdrojů, mimo jiné účinnějším 
hospodařením s vodou díky využívání
tržních mechanismů, jako je stanovení cen 
vody odrážejících skutečnou hodnotu vody. 
Pokrok zde usnadní urychlená demonstrace 
a zavádění inovačních technologií, systémů 
a obchodních modelů na základě 
strategického prováděcího plánu 
evropského inovačního partnerství v 
oblasti hospodaření s vodou. Prioritou 
politiky v oblasti čištění odpadních vod se 
musí stát oddělování použitých tuků u 
zdroje předtím, než jsou vypuštěny do sítí 
odpadní vody, a jejich následný sběr a 
recyklace. 

Or. fr

Pozměňovací návrh 275
Richard Seeber, Peter Liese

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 39
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

39. Účinné využívání zdrojů bude 
přednostně řešeno i v odvětví 
vodohospodářství s cílem napomoci 
dosažení dobrého stavu vod. Ačkoliv sucha 
a nedostatek vody postihují čím dál více 
částí Evropy, podle odhadů se stále 
vyplýtvá přibližně 20–40 % evropské vody 
například v důsledku netěsností 
v distribuční soustavě. Podle dostupných 
výsledků modelování v oblasti účinného 
hospodaření s vodou v EU stále existuje 
značný prostor ke zlepšení. Navíc se 
předpokládá, že rostoucí poptávka a 
dopady změny klimatu tlak na evropské 
vodní zdroje významně zvýší. V této 
souvislosti by Unie a členské státy měly 
přijmout opatření k tomu, aby odběr vody 
respektoval do roku 2020 omezené 
možnosti dostupných obnovitelných 
vodních zdrojů, mimo jiné účinnějším 
hospodařením s vodou díky využívání 
tržních mechanismů, jako je stanovení cen 
vody odrážejících skutečnou hodnotu vody. 
Pokrok zde usnadní urychlená demonstrace 
a zavádění inovačních technologií, systémů 
a obchodních modelů na základě 
strategického prováděcího plánu 
evropského inovačního partnerství v 
oblasti hospodaření s vodou.

39. Účinné využívání zdrojů bude 
přednostně řešeno i v odvětví 
vodohospodářství s cílem napomoci 
dosažení dobrého stavu vod. Ačkoliv sucha 
a nedostatek vody postihují čím dál více 
částí Evropy, podle odhadů se stále 
vyplýtvá přibližně 20–40 % evropské vody 
například v důsledku netěsností 
v distribuční soustavě. Podle dostupných 
výsledků modelování v oblasti účinného 
hospodaření s vodou v EU stále existuje 
značný prostor ke zlepšení. Navíc se 
předpokládá, že rostoucí poptávka a 
dopady změny klimatu tlak na evropské 
vodní zdroje významně zvýší. V této 
souvislosti by Unie a členské státy měly 
přijmout opatření k tomu, aby odběr vody 
respektoval do roku 2020 omezené 
možnosti dostupných obnovitelných 
vodních zdrojů, mimo jiné účinnějším 
hospodařením s vodou díky využívání 
tržních mechanismů, jako je stanovení cen 
vody odrážejících skutečnou hodnotu vody. 
Zejména odvětví zemědělství a výroby 
energie by jakožto největší spotřebitelé 
měla být motivována k účinnějšímu 
využívání vodních zdrojů. Pokrok zde 
usnadní urychlená demonstrace a zavádění 
inovačních technologií, systémů a 
obchodních modelů na základě 
strategického prováděcího plánu 
evropského inovačního partnerství v 
oblasti hospodaření s vodou.

Or. de

Pozměňovací návrh 276
João Ferreira, Sabine Wils

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 39

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

39. Účinné využívání zdrojů bude 39. Účinné využívání zdrojů bude 
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přednostně řešeno i v odvětví 
vodohospodářství s cílem napomoci 
dosažení dobrého stavu vod. Ačkoliv sucha 
a nedostatek vody postihují čím dál více 
částí Evropy, podle odhadů se stále 
vyplýtvá přibližně 20–40 % evropské vody 
například v důsledku netěsností 
v distribuční soustavě. Podle dostupných 
výsledků modelování v oblasti účinného 
hospodaření s vodou v EU stále existuje 
značný prostor ke zlepšení. Navíc se 
předpokládá, že rostoucí poptávka a 
dopady změny klimatu tlak na evropské 
vodní zdroje významně zvýší. V této 
souvislosti by Unie a členské státy měly 
přijmout opatření k tomu, aby odběr vody 
respektoval do roku 2020 omezené 
možnosti dostupných obnovitelných 
vodních zdrojů, mimo jiné účinnějším 
hospodařením s vodou díky využívání 
tržních mechanismů, jako je stanovení cen 
vody odrážejících skutečnou hodnotu vody. 
Pokrok zde usnadní urychlená
demonstrace a zavádění inovačních
technologií, systémů a obchodních modelů 
na základě strategického prováděcího
plánu evropského inovačního partnerství v 
oblasti hospodaření s vodou.

přednostně řešeno i v odvětví 
vodohospodářství s cílem napomoci 
dosažení dobrého stavu vod. Ačkoliv sucha 
a nedostatek vody postihují čím dál více 
částí Evropy, podle odhadů se stále 
vyplýtvá přibližně 20–40 % evropské vody 
například v důsledku netěsností 
v distribuční soustavě. Podle dostupných 
výsledků modelování v oblasti účinného 
hospodaření s vodou v EU stále existuje 
značný prostor ke zlepšení, zejména tím, že 
tento zdroj zůstane veřejným majetkem 
v souvislosti s odběrem a řízením. Navíc 
se předpokládá, že rostoucí poptávka a 
dopady změny klimatu tlak na evropské 
vodní zdroje významně zvýší. V této 
souvislosti by Unie a členské státy měly 
přijmout opatření k tomu, aby odběr vody 
respektoval do roku 2020 omezené 
možnosti dostupných obnovitelných 
vodních zdrojů, mimo jiné účinnějším 
hospodařením s vodou díky využívání 
tržních mechanismů, jako je stanovení cen 
vody odrážejících skutečnou hodnotu vody. 
Pokrok zde usnadní demonstrace a 
zavádění technologií, systémů a řídicích
modelů na základě strategického 
prováděcího plánu evropského inovačního 
partnerství v oblasti hospodaření s vodou.

Or. pt

Pozměňovací návrh 277
Eija-Riitta Korhola

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 40

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

40. Dlouhodobý a předvídatelný politický 
rámec ve všech těchto oblastech pomůže 
stimulovat úroveň investic a opatření 
potřebných k plnému rozvoji trhů se 
zelenějšími technologiemi a k podpoře 
udržitelných obchodních řešení. Ukazatele 
a cíle účinného využívání zdrojů jsou 
zapotřebí k tomu, aby veřejným a 

40. Dlouhodobý a předvídatelný politický 
rámec ve všech těchto oblastech pomůže 
stimulovat úroveň investic a opatření 
potřebných k plnému rozvoji trhů se 
zelenějšími technologiemi a k podpoře 
udržitelných obchodních řešení. Ukazatele 
a cíle účinného využívání zdrojů
zohledňující specifickou situaci 
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soukromým subjektům s rozhodovací 
pravomocí poskytly nezbytné vodítko k 
přeměně hospodářství. Až budou 
dohodnuty na úrovni Unie, stanou se 
nedílnou součástí tohoto programu.

jednotlivých členských států jsou zapotřebí 
k tomu, aby veřejným a soukromým 
subjektům s rozhodovací pravomocí 
poskytly nezbytné vodítko k přeměně 
hospodářství. Až budou dohodnuty na 
úrovni Unie, stanou se nedílnou součástí 
tohoto programu.

Or. en

Pozměňovací návrh 278
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – bod 40

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

40. Dlouhodobý a předvídatelný politický 
rámec ve všech těchto oblastech pomůže 
stimulovat úroveň investic a opatření 
potřebných k plnému rozvoji trhů se 
zelenějšími technologiemi a k podpoře 
udržitelných obchodních řešení. Ukazatele 
a cíle účinného využívání zdrojů jsou 
zapotřebí k tomu, aby veřejným a 
soukromým subjektům s rozhodovací 
pravomocí poskytly nezbytné vodítko k 
přeměně hospodářství. Až budou 
dohodnuty na úrovni Unie, stanou se 
nedílnou součástí tohoto programu.

40. Dlouhodobý a předvídatelný politický 
rámec ve všech těchto oblastech pomůže 
stimulovat úroveň investic a opatření 
potřebných k plnému rozvoji trhů se 
zelenějšími technologiemi a k podpoře 
udržitelných obchodních řešení. Ukazatele 
a cíle účinného využívání zdrojů v oblasti 
vodní, půdní, surovinové a uhlíkové stopy 
jsou do roku 2015 zapotřebí k tomu, aby 
veřejným a soukromým subjektům s 
rozhodovací pravomocí poskytly nezbytné 
vodítko k přeměně hospodářství. Až budou 
dohodnuty na úrovni Unie, stanou se 
nedílnou součástí tohoto programu.

Or. en


